
Απόσπασμα από το Πρακτικό 23/23-06-2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών 

[1] 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.23/2020 

Συνεδρίασης (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την 
διενέργεια διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και των 
Νομικών προσώπων 2020 – 2022,  προϋπολογισμού : 1.447.526,74 € (ενός 
εκατομμυρίου  τετρακοσίων σαράντα επτά   χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι 
ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». 
 

Αριθμός Απόφασης: 468/2020 

 
           Στα Ιωάννινα, σήμερα την 23-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00συνήλθε η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε τακτική συνεδρίαση(με 
τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.32524/3102/19-06-
2020πρόσκλησητου Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτου Γεωργίου 
λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του 
Κορονοϊού (covid -19), σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων της παρ.1 του 
άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) καθώς και της υπ΄αριθμ. 
18318/13-3-2020 εγκύκλιου του υπ. Εσωτερικών (άρθρο 67, παρ.5.1 και 167, παρ.1,2 
του Ν.3852/2010) με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τη διαδικασία που 
περιγράφονται στην παραπάνω έγγραφη πρόσκληση του. 
        Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αρλέτος Γεώργιος διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του 
νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη 
απόφασης με τηλεδιάσκεψη (Άρθρο 184 παρ. 1 του 4683/2019) διότι σε σύνολο (9) 
τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα στην τηλεδιάσκεψη 
(9) μέλη, ήτοι:  

 
           Παρόντες               Απόντες    
1. Αρλέτος Γεώργιος      
2. Ακονίδου Ελένη      
3. Σιορόκας Νικόλαος   
4. Βάββας Φώτιος 
5. Μάντζιος Στέφανος 
6. Τσίμαρης Ιωάννης 
7. Γκίζας Σπυρίδων 
8. Γιωτίτσας Θωμάς 

9. Χρυσοστόμου Ευθύμιος 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ιωαννιτών 
Αγγελική Λιάσου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος 
το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη της επιτροπής ηλεκτρονικά (με e-mail)γραπτή 
εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Ιωαννιτών κ. Σωτήρη Σπυριδάκη, η οποία έχει ως εξής: 
 Κύριοι Σύμβουλοι, στον Δήμο υπάρχει ανάγκη προμήθειας καυσίμων 
κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και των Νομικών 
προσώπων  2020 – 2022. 
Για την παραπάνω προμήθεια έχουν ανασυνταχθεί οι αντίστοιχες αρχικές μελέτες 
της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών , Τμήμα προμηθειών διαχείρισης υλικού – 
αποθήκης ,και της Δ/νσης καθαριότητας ,ανακύκλωσης , συντήρησης έργων και 
πρασίνου επειδή κατά την προηγούμενη προκήρυξη ο διαγωνισμός που αφορούσε 
τα καύσιμα κίνησης και τα λιπαντικά απέβη άγονος (μη κανονικές προσφορές) και 
επιπρόσθετα έχουν αλλάξει οι τιμές των καυσίμων.  
Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια, πρέπει με απόφασή σας να εγκρίνετε 
τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό θέτουμε 
υπόψη σας το σχέδιο της διακήρυξης και παρακαλούμε για την έγκρισή του. 

Επειδή στην ουσία η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί στην ουσία 
επανάληψη του αρχικού διαγωνισμού προτείνεται η σύντμηση του χρόνου 
δημοσίευσης σε 15 ημέρες. 
  Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς 
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'). 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2020. 
6.Την γραπτή εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών κ. Σωτήρη Σπυριδάκη. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την 

διενέργεια διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και των 
Νομικών προσώπων 2020 – 2022, προϋπολογισμού : 1.447.526,74 € (ενός 
εκατομμυρίου  τετρακοσίων σαράντα επτά   χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ 
και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., οι οποίοι 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Εγκρίνει την σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης σε 15 ημέρες 
 

--- 
Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το 
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άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας. 

 
Η  παρούσα απόφαση  έλαβε αύξοντα  αριθμό 468/2020. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως ακολούθως 

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
(Ακολουθούν  υπογραφές) 

 
    Ακριβές   Απόσπασμα 
         Ο  Πρόεδρος 
της  Οικονομικής  Επιτροπής 
 
 
      Γεώργιος Αρλέτος 
   Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

«Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ του 
Διμου Ιωαννιτϊν και των Νομικϊν προςϊπων             2020 – 2022» 

 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  1.447.526,74 € (με Φ.Ρ.Α.) 
 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ………………………. ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ………………………… 
ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘΝ ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΤΘΣ ΕΕ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: ……………………. 

 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

 ………………………, 08.00π.μ 
 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  
…………………………………….. , 15:00μ.μ 

 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ : …………………………….  ΚΑΙ ΩΑ 11:00π.μ 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ιωάννινα ……………………….. 
Α.Ρ. : ………………………. 
 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
 ΥΛΙΚΟΥ – ΑΡΟΘΘΚΘΣ 
Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 
Σλθροφορίεσ: – Υ.ΜΡΥΞΑ-    
                           Υ.ΥΣΧΤΙΔΑΜΘΥ 
Φθλ. 26513 – 61310/ 61352 
ΦΑΠ 26510- 74441 
Email: skosma@ioannina.gr -     
            sspyridakis@ioannina.gr  
45500 ΙΩΑΟΟΙΟΑ 

ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ: 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτον Ιςτότοπο 
του προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 
www.diavgeia.gov.gr. , κα δθμοςιευτεί ςτον 
Ελλθνικό Τφπο, ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου 
Ιωαννιτϊν (www.ioannina.gr) κακϊσ και 
ςτο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο 
Ιωαννίνων. 
 
Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ κα δθμοςιευτεί 
ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. και κα 
αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ 
Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)   
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διακιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ για τθν προμικεια Καυςίμων 
κίνθςθσ  & λιπαντικϊν για τθ κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν του Διμου1 Ιωαννιτϊν και των 
Ν.Ρ.Δ.Δ. του, προχπολογιςμοφ2i 1.447.526,74 €  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.  » , (με δικαίωμα 
προαίρεςθσ 373.640,15€ με Φ.Ρ.Α.)  

 
Ο ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
                                                                    

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Φο Ο.3852/2010 «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ - Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ» (ΦΕΜ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

2. Φο Ο.4412/2016 «Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν» (προςαρμογι 

ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΜ 147/Α/08-08-2016)όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει.  

3. Φο Ο.2690/1999 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 

(Φ.Ε.Μ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

                                                 
1
 Τνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

2
 Κάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 Βηβιίνπ Ι θαη 235 Βηβιίνπ ΙΙ( ζπλππνινγηδόκελνπ ηνπ δηθαηώκαηνο  πξναίξεζεο )  
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4. Φο Ο.2859/2000 «Μφρωςθ Μϊδικα Φ.Σ.Α.» (ΦΕΜ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει.  

5. Φο Ο.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο Γ.Ε.Ξ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

Επιμελθτθριακισ Οομοκεςίασ» (ΦΕΜ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Φο Ο.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Σρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 112/Α/13-07-2010), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Φο Ο.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 

Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων» (ΦΕΜ 204/Α/15-09-2011), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

8. Φο άρκρο 64 του Ο.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 167/Α/23-

07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

9. Φισ διατάξεισ του Ο.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΜ 74/Α/26-03-2014), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

10.  Φο Ο.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΜ 143/Α/28-06-2014) , 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

11.  Φο Σ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΜ 145/ Α),  

12. Φισ διατάξεισ του Ο. 3463/2006/Α’114 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων» και 

ειδικότερα τθσ  παρ 9εδ.β  του άρκρου 209  

13. Φθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ο.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  δθμοςίευςθ  

τθσ προκιρυξθσ ςτο ΜΘΞΔΘΥ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Φεφχοσ 

Διακθρφξεων Δθμοςίων Υυμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Μυβζρνθςθσ θ οποία παφει να 

ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Χ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΜ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

14. Φθν  με αρ.  57654/22.5.2017  Χπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Μ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Τφκμιςθ 

των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων του Χπουργείου Ρικονομίασ και  Ανάπτυξθσ.  

15. Φθν με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΜ 1924 τ.Β) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)» , 
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16. Φον ΕΜΦΕΝΕΥΦΙΜΡ ΜΑΟΡΟΙΥΞΡ (ΕΕ) 2016/7 ΦΘΥ ΕΣΙΦΤΡΣΘΥ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 για 

τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σρομικειασ 

17. Φθν αρικμ. 158/16 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΥΧ (Φ.Ε.Μ 3698/Β/16-11-2016):Ζγκριςθ  

«Φυποποιθμζνου Εντφπου Χπεφκυνθσ Διλωςθσ » (ΕΕΕΥ) του άρκρου 79 παρ 4 του 

Ο.4412/16 (Αϋ147) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των 

οδθγιϊν 

18. Φθν Ματευκυντιρια Ρδθγία 15 ΕΑΑΔΘΥΧ (Απόφαςθ 161/2016) «Ρδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

Φυποποιθμζνου Εντφπου Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (Φ.Ε.Χ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 Ο. 4412/16 

19. Φισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ο.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ που 

αναφφονται από πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται μετά τθν 

26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Σ.Δ 39/17 «Μανονιςμόσ εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 

Σροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ)» 

20. Φο 3310/2005 (Α' 30) “Ξζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 

διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Υ.Τ., του π.δ/τοσ 82/1996 

(Α' 66) «Ρνομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 

διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα3» , τθσ κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ 

των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 

απόφαςθσ του Χφυπουργοφ Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν με 

αρικμ.1108437/2565/ΔΡΥ/2005 (Βϋ 1590) “Μακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 

εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

21. Φισ αποφάςεισ 355/2000, 354/2000 & 355/2000 του Ανωτάτου Χθμικοφ Υυμβουλίου ΦΕΜ 

410/Β'/2001, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

22. Φθν Απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Υυμβουλίου 291/2003 ΦΕΜ 332/Β/2004. 

«Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ προσ τθν Ρδθγία 98/70/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ 

Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ρκτωβρίου 1998 όςον αφορά τθν ποιότθτα των 

καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα. 

                                                 
3
 Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται 

ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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23. Φθν Μ.Χ.Α 510/2004 ΦΕΜ 872/Β/2007 «Μαφςιμα αυτοκινιτων - Σετρζλαιο κίνθςθσ - 

Απαιτιςεισ και μζκοδοι Δοκιμϊν» όπωσ ιςχφει ςιμερα 

24. Φθν Μ.Χ.Α. 316/2010 ΦΕΜ 501/Β/2012 όπωσ ιςχφει ςιμερα 

25. Φθν Μ.Χ.Α. 94/2012 ΦΕΜ 1507/Β/2012 όπωσ ιςχφει ςιμερα 

26. Φο ΣΤΩΦΡΓΕΟΕΥ ΑΙΦΘΞΑ που καταχωρικθκε ςτο ΜΘΞΔΘΥ με ΑΔΑΞ 20REQ006833504 του 

Διμου Ιωαννιτϊν , για τα καφςιμα κίνθςθσ. 

27. Φο ΣΤΩΦΡΓΕΟΕΥ ΑΙΦΘΞΑ που καταχωρικθκε ςτο ΜΘΞΔΘΥ με ΑΔΑΞ 20REQ006835426 του 

Διμου Ιωαννιτϊν, για τα Νιπαντικά. 

28.  Φο ΣΤΩΦΡΓΕΟΕΥ ΑΙΦΘΞΑ που καταχωρικθκε ςτο ΜΘΞΔΘΥ με ΑΔΑΞ  20REQ006843788 

του ΟΣΔΔ ΡΜΣΑΣΑ του Διμου Ιωαννιτϊν, για καφςιμα  κίνθςθσ, και λιπαντικϊν. 

29. Φο ΣΤΩΦΡΓΕΟΕΥ ΑΙΦΘΞΑ που καταχωρικθκε ςτο ΜΘΞΔΘΥ με ΑΔΑΞ 20REQ006840186 του 

ΟΣΔΔ ΗΩΓΤΑΦΕΙΡΥ ΡΙΜΡΥ ΕΧΓΘΤΙΑΥ του Διμου Ιωαννιτϊν για τα καφςιμα κίνθςθσ. 

30. Φο ΣΤΩΦΡΓΕΟΕΥ ΑΙΦΘΞΑ που καταχωρικθκε ςτο ΜΘΞΔΘΥ με ΑΔΑΞ 20REQ006842344 τθσ 

ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΜΡΙΟΡΦΕΝΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘ ΣΕΤΙΦΕΤΙΑΜΡΧ ΘΕΑΦΤΡΧ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ του Διμου 

Ιωαννιτϊν, για καφςιμα κίνθςθσ. 

31. Φο ΣΤΩΦΡΓΕΟΕΥ ΑΙΦΘΞΑ που καταχωρικθκε ςτο ΜΘΞΔΘΥ με ΑΔΑΞ 20REQ006849049 του 

ΥΧ.Δ.Ν.Ι. του Διμου Ιωαννιτϊν για καφςιμα κίνθςθσ. 

32. Φο ΣΤΩΦΡΓΕΟΕΥ ΑΙΦΘΞΑ που καταχωρικθκε ςτο ΜΘΞΔΘΥ με ΑΔΑΞ 20REQ006849446 του 

ΥΧ. Δ.  Ν. Ι. για τα λιπαντικά. 

Ζχοντασ επί πλζον υπϋ όψθ: 

1) Φισ Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ(ΑΑΧ) με τισ οποίεσ δεςμεφτθκε ςυνολικι πίςτωςθ 

1.447.526.74€ (με Φ.Ρ.Α.) για τα ζτθ 2020, 2021,2022 και διατζκθκαν οι αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ 

για το 2020 και οι οποίεσ εγκρίκθκαν με αποφάςεισ των κακϋ φλθν αρμοδίων οργάνων των 

φορζων που περιλαμβάνονται ςτον διαγωνιςμό. Για τθ δζςμευςθ του ςυνολικοφ ποςοφ, ζχει 

εκδοκεί “Ζγκριςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ” και ζχει εγκρικεί. 

2) Ρι  Σολυετείσ Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ(ΑΑΧ) ανά φορζα ζχουν ωσ εξισ: 

i. Για τον Διμο Ιωαννιτϊν με ΑΑΧ με ΑΔΑ ΨΘ1ΝΩΕΩ-Χ8Ρ δεςμεφτθκε  ςυνολικι πίςτωςθ 

δεςμεφτθκε ςυνολικι πίςτωςθ 1.406.340,18€ για τα ζτθ 2020, 2021,2022 . Αναλυτικά ανά ζτοσ 

2020=330.207,41€, 2021=719.369,51 και 2022=356.763,26 για τα καφςιμα κίνθςθσ και 

λιπαντικά. 

ii. Για το ΟΣΔΔ ΡΜΣΑΣΑ του Διμου Ιωαννιτϊν με ΑΑΧ με ΑΔΑ 96ΝΙΡΜΣΕ-0Χ1 δεςμεφτθκε  

ςυνολικι πίςτωςθ 7.867,39 για τα ζτθ 2020, 2021,2022. Αναλυτικά ανά ζτοσ: 2020 = 478,16€, 
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2021=5.467,12€ και 2022=1.922,11€ ,  πετρζλαιο κίνθςθσ και λιπαντικά για τισ δομζσ του 

ΟΚΡΑΡΑ. 

iii. Για το ΟΣΔΔ ΗΩΓΤΑΦΕΙΡΥ ΡΙΜΡΥ ΕΧΓΘΤΙΑΥ του Διμου Ιωαννιτϊν με ΑΑΧ με ΑΔΑ 

6ΡΒ3ΡΠ9Η-Δ7Π δεςμεφτθκε  ςυνολικι πίςτωςθ 3.181,20€ για τα ζτθ 2020, 2021,2022. 

Αναλυτικά ανά ζτοσ: 2020 = 658,28€, 2021=1.590,60€ και 2022=932,32€ για τα καφςιμα 

κίνθςθσ  

iv. Για τθν ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΜΡΙΟΡΦΕΝΘ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘ ΣΕΤΙΦΕΤΙΑΜΡΧ ΘΕΑΦΤΡΧ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ του 

Διμου Ιωαννιτϊν με ΑΑΧ με ΑΔΑ 6ΗΒΦΡΤ28-ΣΕΤ δεςμεφτθκε  ςυνολικι πίςτωςθ 4.408,00€ για 

τα ζτθ 2020, 2021,2022. Αναλυτικά ανά ζτοσ: 2020 = 881,60€, 2021=2.204,00€ και 

2022=1.322,40€  για καφςιμα κίνθςθσ. 

v. Για τον ΥΧ. Δ.  Ν. Ι. με ΑΑΧ με Ω6ΠΜΡΕΣΦ δεςμεφτθκε  ςυνολικι πίςτωςθ 24.780,40 για τα 

ζτθ 2020, 2021,2022. Αναλυτικά ανά ζτοσ: 2020 = 6843,21€, 2021=12.390,20€ και 

2022=5.546,99€  για καφςιμα κίνθςθσ, με ΑΑΧ με Ψ7ΜΒΡΕΣΦ-Ι9Θ δεςμεφτθκε  ςυνολικι 

πίςτωςθ 949,56€, αναλυτικά ανά ζτοσ: 2020 = 316,52€, 2021=316,52€ και 2022=316,52€ για 

τα λιπαντικά. 

3) Φο ςυνολικό διατεκζν ποςό ανά φορζα για το 2020 κα βαρφνει τουσ K.A. ωσ εξισ: 

I. Για τον Διμο θ διατεκείςα πίςτωςθ των 457.485,52€ κα βαρφνει τουσ ΜΑ του Σρουπολογιςμοφ 

Ρικονομικοφ Ζτουσ 2020 ωσ εξισ: 

K.A. ΡΟΣΑ 

15-6641.002 4.000,00 

20-6641.002 295.207,41 

30-6641.002 6.000,00 

35-6641.002 8.000,00 

40-6641.002 6.000,00 

45-6641.002 2.000,00 

50-6641.002 2.000,00 

70.01-6641.002 2.000,00 

70.02-6641.002 3.000,00 

70.03-6641.002 2.000,00 

  

 330.207,41 

 

II. Για τα ΟΣ του Διμου κα βαρφνει τουσ ΜΑ του Σρουπολογιςμοφ Ρικονομικοφ Ζτουσ 2016 ωσ εξισ: 

 

ΟΝΟΜΑ Ν.Ρ. Κ.Α.Ε ΡΟΣΟ 

ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΘΙΑΣ 10-6641 658,28 

ΟΚΡΑΡΑ 10-6644 478,16 

ΣΥ. Δ.  Λ. Ι. 25-6641.001 316,52 
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25.6641.001 6.843,21 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ 

ΡΕΙΦΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

64-

64.00.00.001 
881,60 

 

4) Ξε τθν ……………………… Απόφαςθ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία , εγκρίκθκαν οι 

όροι δθμοπράτθςθσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

                                                    

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 

 
Διεκνι ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν προμικεια με τίτλο:  Ρρομικεια καυςίμων 

κίνθςθσ και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ του Διμου και των Νομικϊν προςϊπων 2020 – 2022, 

προχπολογιςμοφ 1.447.526,74€ (με Φ.Ρ.Α.), ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ Χπθρεςίασ, οι 

οποίεσ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ – ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Βϋ.    

Για τα καφςιμα κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ μεγαλφτερθ ποςοςτιαία (%) ζκπτωςθ ςτθ 
διαμορφοφμενθ, για ζκαςτο είδοσ, μζςθ μθνιαία τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςφμφωνα με το 
παρατθρθτιριο τιμϊν Υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν 
Ρ.Ε. Ιωαννίνων τθσ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΡΕΙΟΥ (του μινα αναφοράσ) ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία.  

Για τα λιπαντικά κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι. Θ προςφορά δίνεται ανά είδοσ 
και για όλθ τθν ποςότθτα που αναγράφεται ςτον προχπολογιςμό. 

Αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ 

του Διμου Ιωαννιτϊν και των Οομικϊν του Σροςϊπων με ενδεικτικό προχπολογιςμό ανά φορζα ωσ 

εξισ: 

Τα υπό προμικεια είδθ χωρίηονται ςε δφο πακζτα: 

 
 
 
 

 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ  ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ/ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 
ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022 

 
ΡΑΚΕΤΑ 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
CPV 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΡΑΚΕΤΟ Aϋ 

Ρετρζλαιο κίνθςθσ 09134100-8 1.024.350 1,10200 1.128.833.70€ 

Βενηίνθ Αμόλυβδθ 09132100-4 86.975 1,34100 116.633.69€ 

ΡΑΚΕΤΟ Bϋ Λιπαντικά 09211000-1   202.059,35€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.447.526,74 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



 
8 

 

 

 ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΕΤΕΛΑΙΟ  ΒΕΝΗΙΝΘ   

   ΚΙΝΘΣΘΣ  ΑΜΟΛΥΒΔΘ  

        

Α
/
Α 

ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ  2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 253.460,00 573.040,00 264.480,00 21.658,59 73.856,94 19.810,69 

2 ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΘΙΑΣ» 

551,0002 1322,40 771,4003 107,2798 268,1996 160,9198 

3 ΝΡΔΔ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 
ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ» 

304,15 4749,62 1503,13 67,05 93,87 73,75 

4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ 
ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5.510,00 12.122,00 6.612,00 134,10 268,20 134,10 

5 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ 
ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

881,60 2204,00 1322,40    

 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ 

260.706,75 593.438,02 274.688,93 21.967,02 74.487,21 20.179,46 

  
1.128.833,70€ 116.633,69€ 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.245.467,39€ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΟΜΕΤΘΣΘ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΜΕ ΡΟΑΙΕΣΘ 

ΦΟΕΑΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ  ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ  

 ΣΕ ΛΙΤΑ  ΣΕ ΛΙΤΑ  

 ΑΧΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΑΙΕΣΘ ΑΧΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΑΙΕΣΘ 

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 990.000 297.000 86.000 25.800 

ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΘΙΑΣ» 

2.400 720 400 120 
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ΝΡΔΔ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 
ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ» 
 

5.950 1.785 175 52,5 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ 
ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

22.000 6.600 400 120 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ 
ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4.000 1.200   

     

ΣΥΝΟΛΟ     

 1.024.350 307.305 86.975 26.092,50 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΟΜΕΤΘΣΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕ ΡΟΑΙΕΣΘ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΑΧΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΜΕ ΔΙΚ. 

ΡΟΑΙΕΣΘ
Σ 30% 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΡΑΝΘ (€) ΜΕ 
ΔΙΚ. ΡΟΑΙΕΣΘΣ 

1 Ληπαληηθό βελδηλνθηλεηήξα SAE 5W40 100 30 7,00 210,00 

2 Ληπαληηθό βελδηλνθηλεηήξα SAE 10W40 100 30 8,00 240,00 

3 Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 10W40  
8500 2550 

 
6,00 15.300,00 

4 Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 15W40  
4500 1350 

4,00 
 5.400,00 

5 Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 20W50 4000 1200 3,00 3.600,00 

6 Ληπαληηθό 10W30 700 210 3,00 630,00 

7 Ληπαληηθό 2Τ 24 7 5,00 35,00 

8 Ληπαληηθό πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ISO 68 19000 5700 1,70 9.690,00 

9 Ληπαληηθό ATF-D 900 270 3,50 945,00 

10 Ληπαληηθό 75 W90 800 240 12,00 2.880,00 

11 Ληπαληηθό 75 W90 300 90 10,00 900,00 

12 Υγξά θξέλσλ DOT -4 400 120 1,20 144,00 

13 Ad Blue 16500 4950 1,00 4.950,00 

14 Αληηςπθηηθό – αληηζεξκηθό (έηνηκν πξνο ρξήζε) 3000 900 1,20 1.080,00 
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15 Αληηςπθηηθό ζπκππθλσκέλν 320 96 10,00 960,00 

16 Αληηπαγσηηθό πεηξειαίνπ 300 90 12,00 1.080,00 

 ΤΝΟΛΟ    48.044,00 

 ΦΠΑ 24%    11.530,56 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    59.574,56 

 
Ωσ τιμι μονάδασ ελιφκθ θ μζςθ μθνιαία τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για τα ΥΓΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΒΕΝΗΙΝΕΣ /ΡΕΤΕΛΑΙΑ από 05/06/2020 ζωσ 11/06/2020 του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν 
Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ για τθν  ΡΕ Ιωαννίνων τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου 
ςτρογγυλοποιθμζνεσ ςε δφο (2) δεκαδικά. 
 
Οι ποςότθτεσ και ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανά Φορζα (Διμοσ - Νομικό Ρρόςωπο) 
περιλαμβάνονται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β τθσ παροφςασ. 
 Ππου ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β αναφζρεται ποια ΟΜΑΔΑ αφορά τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτον 
Διαγωνιςμό. 

 Ρι ενδιαφερόμενοι  μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα πακζτα, για τθ 
ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε πακζτου και τθσ αντίςτοιχθσ υποομάδασ , όπωσ 
περιγράφεται μονοςιμαντα ςτο Σαράρτθμα Βϋ. Απόρριψθ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν ενόσ πακζτου 
επιφζρει αυτόματα τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ολόκλθρου του πακζτου. 

Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν περιγράφονται ςτθν μελζτθ θ 
οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ωσ παράρτθμα (ΡΑΑΤΘΜΑ  Β).  

Ρ Διμοσ και τα Οομικά πρόςωπα που περιλαμβάνονται ςτον διαγωνιςμό διατθροφν το δικαίωμα 

να αυξάνουν τθν ποςότθτα των προσ προμικεια υλικϊν κατά ποςότθτα 30% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα 

προαίρεςθσ). 

       Θ δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου και των ΟΣΔΔ του Διμου. 

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ ωσ και τα παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΜΕΛΕΤΘ ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ 

3. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ 

5. ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ  ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ 

6 ΕΕΕΣ  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ              ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’ 

 
Μανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ 

απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων υποψθφίων 

ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, όςον αφορά ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

παρζχονται εγγράφωσ από τθν Χπθρεςία μασ ςε όςουσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον 
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ςυμμετοχισ μζςω ΕΥΘΔΘΥ, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν  .  

Θ Ανακζτουςα Αρχι4 διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με 

τροποποίθςθ ι μθ των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ 

ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςθσ τθσ από τισ εν λόγω υπθρεςίεσ ςε κάκε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ 

Χποψθφίουσ.  

Ρποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των 

Σροςφορϊν από τουσ Χποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ 

ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  

Θ παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί 

                           ΥΦΡ Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ. 

                          ΥΦΡ Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

                          ΥΦΘΟ ΙΥΦΡΥΕΝΙΔΑ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ 

ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ: 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτον Ιςτότοπο του 
προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr. , κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςτθν 
Ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν (www.ioannina.gr) κακϊσ και ςτο Εμπορικό και Βιοτεχνικό 
Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. 
 
Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. και κα αναρτθκεί 
ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 
και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)  
 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

 

Φα τεφχθ του διαγωνιςμοφ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ ,πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ ( URL) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus 

.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.ioannina.gr. 

Φυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από το Φμιμα: 

Σρομθκειϊν Διεφκυνςθσ: ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ τθλ:,26513-61352  fax: 26510 -74441 

Email:skosma@ioannina.gr.  

 
 
 
 
 

                                                 
4
 Σηε πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ ,ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή/ε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηε πεξίπησζε ΝΠΓΓ ε ΝΠΙΓ 
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Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  
 

 
ΔΘΞΡΥ ΙΩΑΟΟΙΦΩΟ 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΟΥ ΔΙΕΝΕΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεφκυνςθ Ρικονομικοφ ,τμιμα προμθκειϊν  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Ανοικτόσ διεκνισ  θλεκτρονικόσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 

άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ  ΡΥΛΘ  ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΑ  ΕΝΑΞΘΣ  

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

27/03/ 2020 και ϊρα 08:00 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΑ  

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

27/04/ 2020 και ϊρα 15:00. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΜΙΟΘΥΘΥ  και 

ΝΙΣΑΟΦΙΜΩΟ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΙΩΑΟΟΙΦΩΟ ΜΑΙ 

ΦΩΟ ΟΡΞΙΜΩΟ ΦΡΧ ΣΤΡΥΩΣΩΟ 

ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 270 θμζρεσ  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ   
 
 
 

1.Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 

που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 

Φ.Σ.Α. Ρι οικονομικοί φορείσ που 

υποβάλουν προςφορά ςε ςυγκεκριμζνθ 

ομάδα προςκομίηουν εγγυθτικι επιςτολι 

που αντιςτοιχεί ςτο 2% εκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Σ.Α. χωρίσ Φ.Σ.Α και  

2.Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που   

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό  

5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Σ.Α  

 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 
 
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ  
 

 
1.447.526,74€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α.) 

 
373.640,15€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α.) 

 

 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
(270) διακόςιεσ εβδομιντα θμζρεσ 

ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ  Εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ 
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Εφόςον ενεργοποιθκεί το δικαίωμα 
προαίρεςθσ θ ςφμβαςθ κα διαρκζςει  για   
ζνα(1)ζτοσ ακόμα  

 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
 

 
Υφμφωνα με το Σαράρτθμα Β’  

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Υφμφωνα με το Σαράρτθμα Β’ 
 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  Υφμφωνα με το Σαράρτθμα Β’ 
 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Υφμφωνα με το Σαράρτθμα Β’ 
 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ 0,07%  υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων (επιβαρφνεται με 
χαρτόςθμο 3% & επ’ αυτοφ 20% ειςφορά 
υπζρ Ο.Γ.Α.) 
0,06%5 υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων (επιβαρφνεται με 
χαρτόςθμο 3% & επ’ αυτοφ 20% ειςφορά 
υπζρ Ρ.Γ.Α.) 
0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Σ.Α., τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ.6.(επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% 
και επί του χαρτοςιμου Ρ.Γ.Α 20%) 
0,02% υπζρ του Δθμοςίου θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείτε ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 
Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/20167. 
 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ Ματά τθν πλθρωμι παρακρατείται ο 
προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ επί τθσ 

                                                 
5
 Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτον παρόντα νόμο, φψουσ 

μεγαλφτερου ι ίςου των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ και ανεξαρτιτωσ πθγισ προζλευςθσ 
χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 § 3 Ο. 4013/11) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 44 Ο.4605/19). 
6
 Από 22-3-2017 βάζεη ηεο ΚΥΑ 1191/2017 Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ –Γηθαηνζύλεο ( Φ.Δ.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 

7
 Ο ρξόλνο, ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθώλ πνζώλ, θαζώο θαη θάζε άιιν 

αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη από ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απόθαζεο 
ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 
4412/2016 
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κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ 

 
                                           
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Αϋ» ΓΕΝIΚΟI ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΘΟ 1ο : ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  
ΑΘΟ 2ο : ΤΕΥΧΘ  ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ  
ΑΘΟ 3ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΘΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  
ΑΘΟ 5ο  : ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΛΘΩΦΟΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ  ΕΓΓΑΦΩΝ 
ΑΘΟ 6ο  : ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΣΤΑ ΕΓΓΑΦΑ 
ΑΘΟ 7ο  : ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
ΑΘΟ 8ο : ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ  
ΑΘΟ 9ο  : ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ   
ΑΘΟ 1Οο  : ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ  
ΑΘΟ 11ο  : ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  
ΑΘΟ 12ο  : ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ –ΑΡΟΣΑΦΘΝΙΣΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ 
ΑΘΟ 13ο  : ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
ΑΘΟ 14ο:  ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ  
ΑΘΟ 15ο : ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ-ΑΝΑΚΘΥΞΘ ΡΟΣΩΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΘΟ 16ο : ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ  
ΑΘΟ 17ο : ΚΙΣΘ  ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΘΟ 18Ο :  ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ – ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ                   
ΑΘΟ 19ο  :ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
ΑΘΟ 20ο  : ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  
ΑΘΟ 21ο : ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
ΑΘΟ 22ο : ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΥΞΘ ΑΝΑΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ -
ΚΥΩΣΕΙΣ  
ΑΘΟ 23Ο :ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
ΑΘΟ 24Ο :ΡΑΑΛΑΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 
ΑΘΟ 25ο :ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΥΣΘΣ ΔΙΑΦΟΩΝ 
ΑΘΟ  26ο : ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Βϋ» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΕΣ) 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Γϋ» ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Δϋ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
 
ΑΘΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΙΜΘ  
ΑΘΟ 2ο : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ   
ΑΘΟ 3ο: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ  
ΑΘΟ 4ο: ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ  
 ΑΘΟ5ο: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
ΑΘΟ 6ο: ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
ΑΘΟ 7ο: ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 ΑΘΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   
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ΑΘΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.  
ΑΘΟ 10ο: ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΙΣ.  
ΑΘΟ 11 ο : ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΡΑΑΤΘΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΡΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ 
ΡΑΑΤΘΜΑ «ΣΤ»ΕΕΕΣ 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό 17336/5346) 

ΑΘΟ 1ο: Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

 

Ρ διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι  

γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα , ςτο άρκρο 15 τθσ Χ.Α. 

56902/215/2-6-2017 (ΦΕΜ 1924 τ.Β) «Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)».  

ςοι οικονομικοί φορείσ επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να 

υποβάλλουν προςφορά ςτθν ανακζτουςα αρχι με χριςθ τθσ πλατφόρμασ ΕΥΘΔΘΥ εντόσ 

τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 

Υφςτθμα.   

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν είναι θ  27/03/2020 και  ϊρα 08:00. 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν είναι 27/04/2020,. και ϊρα 

15:00. 

Μάκε Ρικονομικόσ φορζασ ζχει δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ 

ομάδεσ/τμιματα (μερικι προςφορά) ι για το ςφνολο των ομάδων/τμθμάτων (ολικι 

προςφορά) ςε όςουσ και όποιουσ νομοφσ επικυμεί. Υε κάκε περίπτωςθ θ υποβολι 

προςφοράσ (μερικι ι ολικι) αφορά ςτο ςφνολο των ειδϊν τθσ  επιλεγόμενθσ 

ομάδασ/τμιματοσ . 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΡΥ ΦΡΣΡΥ ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ :  www.promitheus.gov.gr 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 27/03/2020 και ϊρα 08:00 

ΜΑΦΑΝΘΜΦΙΜΘ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ και ϊρα ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 27/04/2020 και ϊρα 15:00. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΣΡΥΦΡΝΘ ΥΦΘΟ ΕΦΘΞΕΤΙΔΑ ΕΜΔΡΥΕΩΟ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΕΟΩΥΘΥ 23/03/2020 

 

Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

υποβολισ προςφοράσ ςτο Υφςτθμα.  

Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ ΧΑ 56902/215/2-6-2017. 

Ρι προςφορζσ κατατίκενται ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το Ο.4412/2016 (Αϋ 147) 

ιδίωσ τα άρκρα 36 και 37 και τθν ΧΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΜ 1924 τ.Β) ¨Φεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων 

(Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)¨.  

 

ΑΘΟ 2ο: Τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

 

Φα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τα οποία αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά  

ιςχφοσ είναι: 

α)θ ςφμβαςθ ϋ 

β) θ παροφςα προκιρυξθ με τα προςαρτιματά τθσ  

γ) θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο τθσ υπθρεςίασ 

ε) ο προχπολογιςμόσ 

 

ΑΘΟ 3ο:Γλϊςςα διαδικαςίασ  

 

3.1       Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Υε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 

τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, 

επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ8. Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

3.2.  Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά 

ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 

                                                 
8
 παξ 3 άξζξνπ 53 Ν.4412/16  
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ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 

Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/19849 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που 

κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 

επικυρωμζνα10,  και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 

μεταφραςτικι υπθρεςία του ΧΣ.ΕΠ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά 

τθν ζννοια των άρκρων 454 του Μ.Σολ.Δ. και 53 του Μϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

3.3.  Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και 

δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ 

προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Σροξενείο τθσ χϊρασ  

του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με 

τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 

κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Μ.Σ.Δ. και 53 του Μϊδικα περί Δικθγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 

ζγγραφο.». 

3.4.    Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι11. 

3.5. Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ  αυτισ και του 

αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ρ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 

να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν  ανακζτουςα αρχι, με 

τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 

Ρι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Χπθρεςίασ (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ) 

και του αναδόχου κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ρ ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν 

Χπθρεςία. 

                                                 
9
παξ 10 άξζξνπ 80 θαη παξ 4 άξζξνπ 92 Ν.4412/16  

10
 Δίηε από ην αξκόδην Πξνμελείν ηνπ πξνζθέξνληνο ,είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «APOSTILE»ζύκθσλα κε 

ηελ ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 
11

 παξ 10 άξζξνπ 80 θαη παξ 4 άξζξνπ 92 Ν.4412/16 
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ΑΘΟ 4ο: Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

 

α. Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα:  

    α) ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

    β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.),  

    γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Υυμφωνία περί Δθμόςιων  

    Υυμβάςεων, ΥΔΥ, (Ο. 2513/1997, Αϋ139), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια  

    ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του  

     ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται 

ςτθ παροφςα διακιρυξθ  

     Φα ανωτζρω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ ενϊςεων για τα μζλθ τουσ.  

Ρι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο 

οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να παρζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία 

δεν απορρίπτονται με μοναδικι αιτιολογία το γεγονόσ ότι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του 

κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο πραγματοποιείται θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα ζπρεπε να 

είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα. Υτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων μποροφν 

να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν 

ςυμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ ι τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. μωσ, θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο 

που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.   

Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 

τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Υε 

περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι 

πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

β. Εγγραφι οικονομικϊν φορζων –υποβολι προςφορϊν  
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Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 

υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. - Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr ) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ: 

1. Ρι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο 

«Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ 

εξισ: 

 ςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Ξθτρϊου (ΑΦΞ) 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που 

αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σλθροφοριακϊν 

Υυςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Φμιμα 

Σρογραμματιςμοφ και Υτοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σρομθκειϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Μρατικϊν Σρομθκειϊν. 

 Ρι οικονομικοί φορείσ –χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 

διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Ξθτρϊου (ΑΦΞ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 

ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΣΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. 

Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Φμιμα 

Σρογραμματιςμοφ και Υτοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σρομθκειϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Μρατικϊν Σρομθκειϊν.  

 Ρι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 

ταυτοποιοφνται από τθ Γ.Γ.Ε. αποςτζλλοντασ:  

 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι. 

 είτε  ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, ςτθν οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε 

επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν 

και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία.  

Φο αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ  θλεκτρονικά μζςω 

του Υυςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.  

 Ρ υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Υφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ 

χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.  

Ρι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υπογράφονται ψθφιακά από τον οικονομικό φορζα 

ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται ψθφιακά 

υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

Ρ  χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ ΧΑ 56902/215/2-6-2017.  

Ρι προςφορζσ κατατίκενται ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το Ο.4412/2016 (Αϋ 147) και 

τθν με αρ. 56902/215/2-6-2017(ΦΕΜ 1924Β) Χπουργικι Απόφαςθ ¨Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)¨. 

 

ΑΘΟ 5ο : Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του 
διαγωνιςμοφ  

 

Φα ςχετικά αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 

μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμζνουσ 

ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, ςε όςουσ δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 

τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα από αίτθςι τουσ. Φα 

αιτιματα, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι 

αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 

το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ 

και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΘΟ 6ο:Χρόνοσ και τρόποσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 

 

Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ζχουν πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα που παράγονται ςτο Υφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από τισ κατά 

περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 

του ν. 2690/1999 και του Σ.Δ 28/15« Μωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία.» 

 των διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο  

 

 
ΑΘΟ 7ο: -Λόγοι αποκλειςμοφ  

 

 

Από το διαγωνιςμό αποκλείονται:  

1. ςοι υπάγονται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 73 του 

Ο.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνιςμό υποψιφιοι, όταν ζχει εκδοκεί ςε 

βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - 

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν - 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ -πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και 

όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του 

Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
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22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

όπωσ αυτζσ Ρρίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου 

και του Υυμβουλίου τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ 

του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ  ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Ρδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 

2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία 

των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του 

Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με 

το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

 Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : 

αα)Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε 

οικονομικόσ φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι:  

α) Γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά 

τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από 

δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  

β) Ξπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο 
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οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Θ παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν 

ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ 

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 

για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 

ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, 

ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ 

και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.12 

3. Επίςθσ αποκλείονται: 

 α) Υποψιφιοι που ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ 

τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί 

με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα 

Χ του Σροςαρτιματοσ Α' του Ο. 4412/16,  

β) Υποψιφιοι που τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 

ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  

γ) Υποψιφιοι που ςυνιψαν ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

                                                 
12

 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 Ν.4488/17 ,ε αλσηέξσ ξύζκηζε θαηαιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ 

εθθηλνύλ από 13-11-2017 θαη δελ αθνξά δηαδηθαζίεο πνπ ήδε έρνπλ εθθηλήζεη   
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δ) Υποψιφιοι που ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ 

που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ 

ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

ε) Υποψιφιοι που ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι 

τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε 

κζςθ να προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 79 του 

Ο.4412/16, 

 ςτ) Υποψιφιοι που επιχειροφν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να τουσ αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 

παράςχουν εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 

ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

η) Υποψιφιοι που ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτα τουσ.  

Υε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

αποκλείουν ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι 

παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των 

ανωτζρω παραγράφων. 

 
ΑΘΟ 8ο:–Ρεριεχόμενο προςφορϊν 

 
- 

 

Τα περιεχόμενα των  θλεκτρονικϊν  φακζλων  τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:  

(Α) Ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» και  

(Β) Ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

 

Α. Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά»  

Υτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι προςφορά» 

υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά. Υυγκεκριμζνα:  
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Α1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Ρι ςυμμετζχοντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf ςφμφωνα με το  άρκρο 15 τθσ 

ΧΑ 56902/215/2-6-2017 «Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)», όπωσ αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτζρω: 

Ι. Δικαιολογθτικά  κατάςταςθσ υποψθφίου 

Α1.1) Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ  δεν βρίςκονται 

ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , προςκομίηουν κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) του άρκρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Σαράρτθμα ΥΦ) και ςυμπλθρϊνεται   ,(ΥΧΞΣΝΘΤΩΥΘ : 

ΜΕΟΥΣ ΙΙ (ΕΟΡΦΘΦΕΥ  Α,Β,Γ13 και Δ14 ) ,ΜΕΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΟΡΦΘΦΕΥ  Α,Β,Γ,Δ), ΜΕΟΥΣ IV ( α. Γενικι 

ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ)  ϊςτε να δθλϊνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  οι 

ςχετικζσ  πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθ διακιρυξθ και τα ςχετικά πεδία του. 

Φο ΕΕΕΥ  αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, 

καταρτίηεται   βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Σαραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 

2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ  του Σαραρτιματοσ 1  ,  

Φο ΕΕΕΥ υπογράφεται ψθφιακά   και  υποβάλλεται θλεκτρονικά από τουσ  υποψιφιουσ  αφοφ 

ςυμπλθρωκεί 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων ( δάνεια ικανότθτα ) ,οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 

υποχρεοφνται ςτθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου Ε.Ε.Ε.Σ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με το  ΜΕΟΣ ΙΙ (ΕΟΡΦΘΦΕΥ  Α,Β,Γ15 και Δ16), ςφμφωνα με το ΜΕΟΣ ΙΙΙ  (ΕΟΡΦΘΦΕΥ  

Α,Β,Γ και Δ ) κακϊσ και ςφμφωνα με το ΜΕΟΣ IV (α. Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ)  

προσ απόδειξθ ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ τουσ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  
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 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ  
14

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ππεξγνιάβνπο  
15

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ  
16

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ππεξγνιάβνπο  
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Φο ανωτζρω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) υπογράφεται ψθφιακά 17 

και  υποβάλλεται θλεκτρονικά18από τουσ  υποψιφιουσ  αφοφ ςυμπλθρωκεί 19, 20,: 

Σθμείωςθ (1):Υποχρζωςη υπογραφήσ του ΕΕΕΣ  

Ματά τθν υποβολι του  Ε.Ε.Ε.Υ είναι δυνατι με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ 

που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων 

που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν και ότι ο οικονομικόσ φορζασ  δεν 

βρίςκεται ςτισ καταςτάςεισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, 

νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το 

                                                 
17

Βιέπε άξζξν 8 παξ 3 ηεο ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΔΚ 1924Β) «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)».  
 

(Σπρλέο  Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο  Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ( αξηζκ. 38 ) Σε πεξίπησζε πνπ πεξηζζόηεξα πξόζσπα, έρνπλ 

ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΣ, ππνγξάθνπλ ζην Μέξνο VI Τειηθέο δειώζεηο ηνπ ίδηνπ (θαη όρη δηαθνξεηηθνύ 

γηα θάζε ππνγξάθνληα) ΔΔΔΣ. 
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Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ  (ΑΓΑ: ΩΦΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο  
1) Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε πξνο ζύλαςε ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνηθίιινπλ 

από ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη έλα ΔΔΔΣ γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα 

επηινγήο).  

2) Έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κόλνο ηνπ (απηνηειώο) θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξώλεη έλα ΔΔΔΣ.  

3) Έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κόλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο ελόο ή πεξηζζόηεξσλ 

άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ , νθείιεη λα ππνβάιιεη ρσξηζηό/ά ΔΔΔΣ (Μέξνο II Γ) δηαζθαιίδνληαο όηη ε 

αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ην δηθό ηνπ ΔΔΔΣ καδί κε ρσξηζηό/ά ΔΔΔΣ όπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ γηα θάζε έλαλ από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην Μέξνο IV 

θαη ηπρόλ ηo Mέξνο V, εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα από απηνύο.  

4) Όηαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππό ηε κνξθή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη 

λα θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο , ρσξηζηό ΔΔΔΣ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε ΙΙ έσο V.  

5) Σε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα(ηα) 

ηεο ζύκβαζεο ην (α) νπνίν (α) ππεξβαίλεη(νπλ) ην πνζνζηό ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά ΔΔΔΣ όπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο III ηνπ ΔΔΔΣ γηα θάζε έλαλ από ηνπο ππεξγνιάβνπο15 . 

Δπίζεο, εθόζνλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ(ο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
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: Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ  (ΑΓΑ: ΩΦΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο   Γηα θάζε κία δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο 

θνξείο πξνζαξκόδνπλ ην ΔΔΔΣ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ 
20

 Σηιρ πεπιπηώζειρ όπος η ππορ ανάθεζη ζύμβαζη ςποδιαιπείηαι ζε ημήμαηα και ηα κπιηήπια επιλογήρ ποικίλλοςν 

από ημήμα ζε ημήμα, ππέπει να ζςμπληπώνεηαι ένα ΔΔΔΣ  για κάθε ημήμα (ή ομάδα ημημάηων με ηα ίδια κπιηήπια 
επιλογήρ). Η  Α.Α. επιζημαίνει ηην ανωηέπω ςποσπέωζη. 
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πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι 

το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.21 

Το Ε.Ε.Ε.Σ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.»22 

Σημείωςη (3): Υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ από αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ  

Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, 

οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν το ΕΕΕΣ με 

χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μποροφν να το αυκεντικοποιοφν με 

οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 

υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 

διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ 

προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ 

χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων23.«Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 

υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν24» 

Α1.2 ) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο  20 τθσ διακιρυξθσ  

ΙΙ. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ επίκλθςθσ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ –

οικονομικισ επάρκειασ25 

1. Επίκλθςθ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ: Υφμφωνα µε το άρκρο 63 τθσ Ρδθγίασ 

2014/24/ΕΕ (άρκρο 78 ν.4412/2016) οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και 

επαγγελματικισ ικανότθτασ ,μπορεί να ςτθρίηονται ςτθν τεχνικι ικανότθτα τρίτων φορζων που 

δεν μετζχουν ςτθν προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ µε αυτζσ. Υτθν 

περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, µε τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ 

                                                 
21

 Άξζξν 79Α όπσο πξνζηέζεθε ζηνλ Ν.4412/16 κε ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 107 Ν.4497/17    
22
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δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν. Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου δανείηοντοσ φορζα κατά 

τα ανωτζρω γίνεται µε τθν προςκόμιςθ των κάτωκι :  

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται ο προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, µε τθν οποία κα 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ςυνάψει ζγγραφθ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου µε τον διαγωνιηόμενο, πριν τθν τελικι κατακφρωςθ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αναλάβει τθν προμικεια των αγακϊν.  

β. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται ο προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, περί 

ςυνεργαςίασ µε τον προςφζροντα  διάρκειασ τουλάχιςτον ίςθσ µε το προβλεπόμενο χρονικό 

διάςτθμα υλοποίθςθσ του Ζργου.  

2. Επίκλθςθ δάνειασ οικονομικισ επάρκειασ: Υφμφωνα με το άρκρο 63 τθσ Ρδθγίασ 

2014/24/ΕΕ (άρκρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιηόμενοι για τθν απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ τθσ 

οικονομικισ επάρκειασ μπορεί να ςτθρίηονται ςτισ οικονομικζσ ικανότθτεσ τρίτων φορζων που 

δεν μετζχουν ςτθν προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. 

 Υτθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να  αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι ζχουν ςτθ 

διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ οικονομικοφσ πόρουσ με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ 

δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν. Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου δανείηοντοσ φορζα κατά 

τα ανωτζρω γίνεται με τθν προςκόμιςθ των κάτωκι:  

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται ο προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία κα 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ παροχισ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων ςτον υποψιφιο 

ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

β.  Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται ο προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία 

κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τθν επικλθκείςα 

από αυτόν οικονομικι επάρκεια κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  

Διευκρίνιςθ : Ρι  ανωτζρω υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ  μπορεί να φζρουν  θμερομθνία εντόσ του 

διαςτιματοσ από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζωσ και τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ,υπογράφονται ψθφιακά ,   με μόνθ τθν υπογραφι 

του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα .Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ 

φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι 

το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
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ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 

φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  

προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τθ παρ 

1  ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν 

φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ 

Χάγθσ (Apostille). 

Τα ιδιωτικά ζγγραφα γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 

υπεφκυνθ  διλωςθ ,ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι 

μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι 

υπογραφι, τα ΦΕΜ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 

φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. (Φα δικαιολογθτικά 

προςκομίηονται ςτο Σρωτόκολλο του Διμου, με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται 

αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). 

Υε περίπτωςθ όπου τα ςτοιχεία αυτά δεν προςκομιςκοφν  εντόσ τθσ προαναφερόμενθσ 

προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, θ θλεκτρονικι προςφορά του υποψθφίου δεν 

αποςφραγίηεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Ματά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ από τον Ρικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου 

του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. 

Φα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ 

πτυχζσ των προςφορϊν. 

Φυχόν θλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ωσ 

υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα .Ματά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Ρικονομικό 

Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 

εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Φα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, 

ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. 
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ΙΙΙ. Εκτόσ των ανωτζρω κατά περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν, με τα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, με ποινι απορρίψεϊσ τουσ από τθν ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ τα 

ακόλουκα: 

i. Σιςτοποιθτικό Δθμοτικισ Ενθμερότθτασ από το Διμο Ιωαννιτϊν(τθλ.26513-61338) 

ii. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα γηα ην δηπιηζηήξην ή ηελ εηαηξεία εκπνξίαο 

πεηξειαηνεηδώλ ηύπνπ Α από ην νπνίν ζα πξνκεζεπηεί ηα θαύζηκα .  

iii. Υπεύζπλε Γήισζε δηαγσληδνκέλνπ γηα ηελ ρώξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ 

πιηθώλ πνπ πξνζθέξνπλ (γηα ηα Ληπαληηθά). 

iv. Χπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι (ι –ων) και ςε περίπτωςθ ειςαγόμενου είδουσ από τον 

επίςθμο αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα, που κα δθλϊνουν ότι τα ωσ άνω είδθ είναι ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθσ ιςχφουςασ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ. 

v. Χπεφκυνθ διλωςθ του διυλιςτθρίου ι τθσ εταιρείασ εμπορίασ πετρελαιοειδϊν τφπου Α περί 

ςυμόρφωςθσ των προσ προμικεια καυςίμων με τισ προδιαγρφζσ τθσ Ξελζτθσ κακϊσ και με τισ 

απαιτιςεισ τθσ Ελλθνικισ και Μοινοτικισ Οομοκεςίασ. 

vi. Χπεφκυνθ διλωςθ του διυλιςτθρίου ι τθσ εταιρείασ εμπορίασ πετρελαιοειδϊν τφπου Α 

ότι κα προμθκεφουν τον οικονομικό φορζα ανελλιπϊσ καφςιμα ςφμφωνα με τισ 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ 

Α2. Τεχνικι Ρροςφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλονται 

θλεκτρονικά τα κάτωκι : Θ Φεχνικι Σροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 

θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον 

προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει 

να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων 

καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ 

για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 

φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

Χϊρα καταγωγισ και καταςκευισ του προϊόντοσ 26  
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Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν οι ανακζτουςεσ αρχζσ δφνανται να ηθτοφν από τουσ 

προςφζροντεσ να δθλϊνουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τθ χϊρα καταγωγισ του τελικοφ 

προϊόντοσ που προςφζρουν. 

 Υτθν περίπτωςθ που ηθτείται ςτθν τεχνικι προςφορά θ ανωτζρω διλωςθ, ο προςφζρων, 

εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν 

επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον 

τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Σροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. ταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό 

προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν 

επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ 

διλωςι τουσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από 

τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα 

καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο 

επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 

Σροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ.». Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ27  

Β. Οικονομικι Ρροςφορά  

Υτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του προςφζροντα. Θ Ρικονομικι Σροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι 

απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Ρικονομικι Σροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, 

ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. 

Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.  Φα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 

νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο 

ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 
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ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία κακϊσ και τα αντίςτοιχα ζντυπα 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’. 

Διευκρίνιςθ:  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν 

τισ προςφορζσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα 

αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ 

τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με 

υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ 

χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 

υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων28.«Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του προθγουμζνου εδαφίου φζρει 

υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν »29  

 

ΑΘΟ 9ο: Κριτιρια επιλογισ  

 

9.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

ςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό θ 

Εμπορικό Επιμελθτιριο με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 

τουσ επάγγελμα. Ρι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Ξθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του 

Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

9.2 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του προςφζροντοσ 30 ,  31  

απαιτείται να προκφπτει  ότι το φψοσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν  τθσ τελευταίασ τριετίασ  

                                                 
28

 Παρ  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπωσ προςτζθηκε με  την παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19 
29

 Σροςτζκθκε θ φράςθ μζςα ςε «» με τθν παρ. 3 του άρκρου 56 Ο.4609/19 
 
30

 Βι. άξζξν 75 παξ. 3 Ν. 4412/16. 
31

 Δλδεηθηηθά λα δειώλνληαη ζηα θαηάιιεια πεδία ηνπ ΔΔΔΣ : θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα, πάγηα ζηνηρεία, ίδηα 

θεθάιαηα, δήισζε γηα ην ζπλνιηθό ύςνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαζώο θαη ηνπ θύθινπ 
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είναι μεγαλφτερο από το ποςό του προχπολογιςμοφ με Φ.Σ.Α  ,τθσ ομάδασ ι ομάδων που 

ςυμμετζχει του υπό ανάκεςθ ζργου  

Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο 

των (3) τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων ,τότε ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται ,κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ποςό του προχπολογιςμοφ με 

Φ.Σ.Α ,τθσ  ομάδασ ι ομάδων που ςυμμετζχει 

9.3 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

ςον αφορά τθν Τεχνικι και επαγγελματικι, επάρκεια του προςφζροντοσ , απαιτείται να 

προκφπτει  ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ  ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ ( ςε ιδιωτικό θ 

δθμόςιο τομζα ) ςε δφο (2) αντίςτοιχεσ με τθ προκθρυςςόμενθ προμικειεσ τα τελευταία (3) 

ζτθ ,επιτυχϊσ, φψουσ (ακροιςτικά) ίςου ι μεγαλφτερου με το 1/2 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 

(μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α.).  

Σε περίπτωςθ «δάνειασ ικανότθτασ » τα ανωτζρω κριτιρια επιλογισ  απαιτείται να 
πλθροφνται από τον οικονομικό φορζα που δανείηει τθν ικανότθτα   
 

ΑΘΟ 10ο: Ρροςφερόμενθ τιμι 

 

 Για τα καφςιμα κατατίκεται προςφορά ποςοςτιαίασ (%) ζκπτωςθσ επί  τθσ 

διαμορφοφμενθσ, για ζκαςτο είδοσ, μζςθσ μθνιαίασ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ ςφμφωνα με 

το παρατθρθτιριο τιμϊν Χγρϊν καυςίμων του Χπουργείου ανάπτυξθσ & 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν Σ.Ε. Ιωαννίνων τθσ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΘΣΕΙΤΡΧ (του μινα 

αναφοράσ) ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 Για τα λιπαντικά κατατίκεται προςφορά χαμθλότερθσ τιμισ  ανά είδοσ και για όλθ τθν 

ποςότθτα που αναγράφεται ςτον προχπολογιςμό. 

 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Σροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

 Φο εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το 

ςφςτθμα.  

                                                                                                                                                             
εξγαζηώλ ηνπ πνπ αθνξά εηδηθόηεξα ην πξνζθεξόκελν είδνο (πξνκήζεηα ή ππεξεζία) θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνύκελεο 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, βεβαίσζε κηαο ηνπιάρηζηνλ ηξάπεδαο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα. 
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 Επιςθμαίνεται ότι θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν κα 

πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ.  

Dumping  – εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ: 
Θ προςφορά απορρίπτεται και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εφαρμόηεται           

 πολιτικι τιμϊν πϊλθςθσ κάτω τθσ τιμισ απόκτθςθσ του  προϊόντοσ για εμπορία (τιμι 
Dumping) 
Θ Χπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα 

για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να 

παρζχουν αυτά. 

Θ προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ αφαιρουμζνου του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ. Υτθν τιμι 

περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατιςεισ και θ δαπάνθ για τισ ανακοινϊςεισ και δθμοςιεφςεισ τθσ 

περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ. Θ τιμι τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικι για τον διαγωνιηόμενο 

μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ τθσ τιμισ 

προςφοράσ (ποςοςτό ζκπτωςθσ %) για τα καφςιμα και οποιαδιποτε αξίωςθ του αναδόχου 

πζραν τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ του. Για τα λιπαντικά θ προςφορά κα είναι ςτο ςφνολο των 

ειδϊν τθσ ομάδασ (τιμι μονάδασ) ςυμπλθρϊνοντασ το αντίςτοιχο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ.   

 Ρ ΦΣΑ επί τοισ εκατό (%), ςτον οποίο υπάγεται θ προμικεια ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι, 

βαρφνει το Διμο.  

Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ εναλλακτικϊν προςφορϊν. Δεν επιτρζπονται προςφορζσ 

μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ προμικειασ ι αρνθτικζσ εκπτϊςεισ.  

 

  ΑΘΟ 11ο: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

 

Ρι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηομζνουσ διακόςιεσ εβδομιντα (270) 

θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σροςφορά που ορίηει χρόνο 

ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ (άρκρο 97 παρ.1 Ο.4412/16).  

Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για 

χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (270 

θμζρεσ). Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ 
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ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε 

όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ 

προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ (άρκρο 97 παρ.4 Ο.4412/16).  

«Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 

προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά τουσ είτε όχι.»32  

 (άρκρο 97 παρ.4 Ο.4412/16). 

 

ΑΘΟ 12ο: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ δικαιολογθτικϊν 

 

Ματά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί 

εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα 

ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν  θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ 

τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Ρποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από 

τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ (άρκρο 102, παρ.1, Ο.4412/16).  

Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ 

ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ 

μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου 

και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ 

αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα 

νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι 

βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ 

ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ 

                                                 
32

 Ρροςκ. εδαφίου ςτο τζλοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 97 με τθν παρ. 3 του άρκρου 33 Ν.4608/19  
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τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, 

εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί (άρκρο 102, παρ.2, Ο.4412/16).  

Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των 

οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ 

φορζα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. (άρκρο 102, παρ.3, Ο.4412/16) 

Θ επιτροπι διαγωνιςμοφ  μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, 

μζςα ςε εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ 

ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει 

ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. (άρκρο 102, 

παρ.4, Ο.4412/16)  

Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 1 ζωσ 4, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ 

του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ 

(άρκρο 102, παρ.5, Ο.4412/16). 

ΑΘΟ 13ο: Απόρριψθ προςφορϊν 

1. Μάκε ζλλειψθ δικαιολογθτικοφ του άρκρου 8 «Σεριεχόμενο Σροςφορϊν» που κα 

διαπιςτωκεί μετά από ζλεγχο, κα ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

2. Σροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ.  

ΑΘΟ 14ο : Δθμοςίευςθ 

 

Θ Ανακζτουςα αρχι κα μεριμνιςει για τα ακόλουκα:  

Θ παροφςα Διακιρυξθ 

Θα αναρτθκεί:  

 ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 

 ςτθν Διαδικτυακι Ρφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

 ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν (www.ioannina.gr) 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και ωσ προσ τθν ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ: 

 Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτον Ιςτότοπο του 
προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr. , κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Τφπο, 
ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν (www.ioannina.gr) κακϊσ και ςτο Εμπορικό και 
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. 

 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. και κα 
αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 

 

Φα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρκρο 4 του ν. 3548/2007 όπωσ 

προςτζκθκε με το άρκρο 46 του Ο.3801/09). 

 

ΑΘΟ 15ο : Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν -Ανακιρυξθ προςωρινοφ αναδόχου 

 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 10:00 πμ μζςω των 

αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 

διαδικαςιϊν. Ματά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ των 

θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων ςφμφωνα με το άρκρο 100 παρ 4 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ όλων των (υπο ) φακζλων, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςμό κα ζχουν  θλεκτρονικι  πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που 

αποςφραγίςτθκαν . 

Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προμθκευτι (ι ςτον πάροχο ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ 

υπθρεςιϊν) με τθ χαμθλότερθ τιμι εκ των προμθκευτϊν (ι των παρόχων) των οποίων οι 

προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Υτθν περίπτωςθ 

αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων 

που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ 

οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 παρ. 1 Ο. 4412/16). 

Τα αποτελζςματα επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ θ οποία 

κοινοποιείται μζςω του ςυςτιματοσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μαηί με αντίγραφο των 
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πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν33και ανακθρφςςεται  

ο προςωρινόσ ανάδοχοσ. 

Ματά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί  προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με  τισ διατάξεισ του 

Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 και του Σ.Δ 39/17 «Μανονιςμόσ εξζταςθσ 

Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ)». 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 

δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

 

ΑΘΟ 16ο: Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι διαγωνιςμοφ ειδοποιεί θλεκτρονικά 

μζςω του ςυςτιματοσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(«υποψιφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν34 από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, 

που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των 

δικαιολογθτικϊν, όπωσ κακορίηονται ςτο παρόν άρκρο, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ και τθσ πλιρωςθσ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποβάλλει μζςω 

του Συςτιματοσ τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ωσ κατωτζρω ςτο παρόν 

άρκρο. Ξε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το Υφςτθμα εκδίδει 

επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ςε 

αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.  

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα εντόσ (3) εργαςίμων     

θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι  ακριβζσ 

αντίγραφο  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 Ν.4250/14) ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία35 ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγθςθσ. Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και  με απλι φωτοτυπία εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 

                                                 
33

 Σαρ 4α άρκρου 100 Ο.4412/16 όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ 4α του άρκρου 33 Ο.4608/19    
34

 Η πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) νύηε 

κεγαιύηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζηνλ πξνζσξηλό 

αλάδνρν (άξζξν 103 § 1). 
35

 Π.ρ ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ  
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διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια τουσ 36 .Τα δικαιολογθτικά 

αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 

Ν.4412/16. 

Θ Ρικονομικι Επιτροπι  μπορεί  να απαιτεί  τα πιςτοποιθτικά, τισ βεβαιϊςεισ και τα 

λοιπά αποδεικτικά μζςα που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2,4 και 5 του άρκρου 80 

και ςτο Σαράρτθμα ΧΙΙ του Σροςαρτιματοσ Αϋ του Ο. 4412/16 (Αϋ147) ωσ απόδειξθ τθσ 

μθ φπαρξθσ λόγων αποκλειςμοφ, όπωσ αναφζρονται ςτα άρκρα 73 και 74 και τθσ 

πλιρωςθσ των κριτθρίων επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του ίδιου νόμου.  

H ανακζτουςα αρχι δζχεται ωσ επαρκι απόδειξθ του ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν 

εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ο. 4412/16 

(Αϋ147), όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι του37 

πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι 

δεν ζχουν εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο αδίκθμα από τα 

αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ο. 4412/2016 ιτοι :  

Υυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για 

κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

Υθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 

αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό 

καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

αα)Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

                                                 
36 Με τθν παρ.7αε του άρκρου 43 Ν.4605/19 προςτίκεται παρ 13 ςτο άρκρο 80 Ν.4412/16   
37

 Παρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ ςτο άρκρο 80 Ν.4412/16   
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 (2) Ριςτοποιθτικό  που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι του πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 

τελοφν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, ειδικισ εκκακάριςθσ θ 

δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι θ από δικαςτιριο θ δεν ζχουν 

υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ θ δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ 

τουσ δραςτθριότθτεσ θ δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 

από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου  

 (3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Φα ανωτζρω 

πιςτοποιθτικά αυτά πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ ,άλλωσ ,ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ,να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ  πριν 

από τθν υποβολι τουσ38 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ  

μζρεσ από τθν υποβολι του39,  με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, και 

αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω 

ςχετικισ ειδοποίθςθσ. 

(5)  Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα  ωσ ακολοφκωσ που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ  μζρεσ από τθν υποβολι του : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

 Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Ρικονομικι Χπθρεςία  ϋκακϊσ   και 

τισ μεταβολζσ του. 

(6) Τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  

      α. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ φυςικϊν προςϊπων : 

 Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, απαιτείται 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο 

τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι  

β. ΓΙΑ  ΘΜΕΔΑΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Φα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ 

                                                 
38

 Παρ 7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12   ςτο άρκρο 80 Ν.4412/16  
39

 Παρ 7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12   ςτο άρκρο 80 Ν.4412/16  
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Νομιμοποιθτικά ζγγραφα  νομικϊν προςϊπων ωσ ακολοφκωσ : 

β.1)Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) : 

α) Φο τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο ιςχφον 

καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ,  

β) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να 

προκφπτει θ αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν 

επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα 

αντίςτοιχα ΦΕΜ. 

Β.2) Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ  θ Ι.Κ.Ε)       

α) Φο ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και το 

τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό τθσ εταιρείασ. 

β) Σιςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

Ραραςτατικά  εκπροςϊπθςθσ νομικϊν  προςϊπων  ωσ ακολοφκωσ : 

 Σρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.), απόφαςθ των 

διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Σ.Ε. ι Ρ.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ φυςικοφ 

προςϊπου ι οργάνου, κάκε προςφζροντοσ για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του ςτο 

διαγωνιςμό, για τον οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου κακϊσ και του τυχόν αντικλιτου 

του ςτο διαγωνιςμό (εκτόσ εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του υπογράφοντοσ 

απορρζει από το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευκεί κατά τισ κείμενεσ 

διατάξεισ).  

 Υτθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ 

κοινοπραξίασ.  

 Υε  περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου (ςε 

περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Σ.Ε. ι Ρ.Ε. ι Ε.Ε. θ Ι.Μ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΡΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Φα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά . 

Σθμειϊνεται ειδικά ότι: 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω 

αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του 

ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
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επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Υτθν κατά τα άνω υπεφκυνθ 

διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα 

και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

Τα αλλοδαπά ζγγραφα που κα υποβλθκοφν πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφονται με 

επικυρωμζνθ μετάφραςθ40 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Φα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ,  

(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Υυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΘ ΡΟΣΦΟΑ: 

Φα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν 

Ζνωςθ. 

(7) Δικαιολογθτικά απόδειξθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ41  

Σροσ απόδειξθ  τθσ   Ρικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκεια κακϊσ και τθσ  τεχνικισ 

ικανότθτασ  του προςφζροντοσ 

Ιςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ τριετίασ. Υε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, επικυρωμζνα 

φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων ι άλλο δικαιολογθτικό, από τα 

οποία να προκφπτει ότι το φψοσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν  τθσ τελευταίασ τριετίασ  

είναι μεγαλφτερο από το ποςό του προχπολογιςμοφ με Φ.Σ.Α  ,τθσ ομάδασ ι ομάδων που 

ςυμμετζχει του υπό ανάκεςθ ζργου.  

Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο 

των (3) τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων ,τότε ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται ,κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ποςό του προχπολογιςμοφ με 

Φ.Σ.Α ,τθσ  ομάδασ ι ομάδων που ςυμμετζχει. 

Υτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, υπεφκυνθ 

διλωςθ περί του φψουσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) 

τελευταίων χριςεων με αιτιολόγθςθ τθσ απαλλαγισ του από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ 

ιςολογιςμϊν (π.χ. μνεία νομικισ διάταξθσ κλπ). 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τεχνικισ εμπειρίασ42. Ελάχιςτθ προχπόκεςθ  

τεκμθρίωςθσ  τεχνικισ εμπειρίασ , αποτελεί το γεγονόσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει 
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ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ ( ζε ηδησηηθό ε δεκόζην ηνκέα ) ζε δύν (2) αληίζηνηρεο κε 

ηε πξνθεξπζζόκελε πξνκήζεηεο ηα ηειεπηαία (3) έηε ,επηηπρώο, ύςνπο (αζξνηζηηθά) ίζνπ 

ή κεγαιύηεξνπ κε ην 1/2 ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). 

Εάν θ προμικεια43  υλοποιικθκε ςε δθμόςιο φορζα, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ 

υποβάλλεται βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ υπογραφεί 

από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν θ προμικεια υλοποιικθκε ςε  Ιδιωτικό 

Ρργανιςμό, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του ιδιϊτθ Οργανιςμοφ 

όπωσ εκπροςωπείται από τον Οόμιμο Εκπρόςωπό ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο 

πρόςωπο, και όχι θ ςχετικι Υφμβαςθ Ζργου. 

 

 (8) Ζνορκθ διλωςθ που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι τθσ ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου του Οόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ςτισ ικανότθτεσ του 

οποίου ςτθρίηεται ο προςφζρων, ότι κα παρζχει  τθν δάνεια ικανότθτα του ( τεχνικι 

/οικονομικι ) ςτον προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα ίςο τουλάχιςτον με το προβλεπόμενο 

χρόνο υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ 44 

 

(9)Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Σρογραμματιςμοφ και Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςιακϊν Υχζςεων, που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι τθσ από το οποίο 

να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.» .45 

Ξζχρι τθ πλιρθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το πιςτοποιθτικό ΥΕΣΕ  μπορεί 

να αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα46, θ οποία ζχει ςυνταχκεί 

μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά  

τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Θ ανωτζρω ρφκμιςθ  καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ για τισ οποίεσ, 
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 Τα  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηερληθήο εκπεηξίαο ηνπ ππνςεθίνπ δεηνύληαη από ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή εθόζνλ δηθαηνινγείηαη ε απαίηεζε ηνπο από ηε θύζε ηεο δεκνπξαηνύκελεο  πξνκήζεηαο ε ππεξεζίαο 
43

 (Η) ε ππεξεζία  
44

 Η ηεο ππεξεζίαο  
45

 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 Ν.4488/17 ,ε αλσηέξσ ξύζκηζε θαηαιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ 

εθθηλνύλ από 13-11-2017 θαη δελ αθνξά δηαδηθαζίεο πνπ ήδε έρνπλ εθθηλήζεη   
46

 Ξε τθν παρ. 46α του άρκρου 43 Ο.4605/19 ,ςτο άρκρο 376 Ο.4412/16 προςτίκεται παρ. 17 ωσ εξισ : « Ξζχρι 
να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 80 ,αυτό 
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ,χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ 
ςχετικά με τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ »  
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κατά το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του Ο.4605/19 ( ιτοι 1-4-2019 )47δεν ζχει εκδοκεί πράξθ 

κατακφρωςθσ. 

Υε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων ( δάνεια ικανότθτα ) ,οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 

ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου προσ απόδειξθ ότι πλθροφν τα 

ςχετικά κριτιρια επιλογισ και ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τουσ όπωσ αυτοί 

περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

Υε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ, θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ 

ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο 

άρκρο 7 τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ  και με τθ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ 

άρκρου  , εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να 

ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του 

τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

(10) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν48, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ 
τθσ ζδρασ, που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα θμζρεσ  πριν τθν υποβολι του49 από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το 
δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του 
κράτουσ τθσ ζδρασ, που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα θμζρεσ  πριν τθν υποβολι του50 από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με 
αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο 
μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι 
φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
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 Ραρ 46 άρκρου 43 Ν.4605/19  
48Σρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
49
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Υε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν 
ζδρα τθσ δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, 
διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου που  πρζπει να ζχει 
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ51  

 ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και 
αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Υυνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν 
προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι 
αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, 
να  αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ 
αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Σεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 
3414/2005» 52.και 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα(10) 
θμερϊν53, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 
ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. .(παρ 2 άρκρου  103 Ο.4412/16 )54 

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι, απορρίπτεται θ προςφορά του 
προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72, εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 
λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται.(παρ 3 άρκρου  103 Ο.4412/16 ) 
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 Παρ 7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12   ςτο άρκρο 80 Ν.4412/16  
 

52Η ΚΥΑ εθδόζεθε θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 5 λ. 3310/2005.  
53

 Η προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10)  από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (άρκρο 103 § 1 όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ 12α του άρκρου 43 Ν.4605/19) . 
54
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Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, «απορρίπτεται θ 
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου» –  και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον είχε 
προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων 
κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. .(παρ 4 άρκρου  103 Ο.4412/16 ) 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74  θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 
απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται. .(παρ 5 άρκρου  103 Ο.4412/16) 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπι αξιολόγθςθσ) ςτο οποίο 
αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ 2 του 
άρκρου 103 Ο.4412/16  και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ55 για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ 
παραγράφουσ 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 Ο.4412/16  είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Φα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ του άρκρου 105 .(παρ 6 άρκρου  103 Ο.4412/16) 

ςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ Ο. 4412/16 . 

(παρ 7 άρκρου  103 Ο.4412/16) 

 
ΑΘΟ 17ο: Κρίςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ 

 

1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει : 

α. Ματακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρεσ τισ ποςότθτεσ ι για μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ 

ποςότθτεσ από τισ αναγραφόμενεσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.105 του Ο.4412/16. Για 

κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 

β. Ξαταίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 

103 και 106 του Ο.4412/16. 
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ΑΘΟ 18ο:Κατακφρωςθ-  Σφναψθ ςυμφωνθτικοφ 

 
Υτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 και επόμενα. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 

προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςκεί οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο μζςω 

ΕΥΘΔΘΥ. 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα 

αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. 

Φα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) ταν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 

άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ 

τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., 

εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 και 

β) ταν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 

υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 

οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 

προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Ξετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα 

αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 

του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει 

να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 
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και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106.  

 

ΑΘΟ 19ο: Διάρκεια  ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
18.1  Διάρκεια ςφμβαςθσ56   

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ, το οποίο  αρχίηει 

από τθ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθν ανάρτθςι τθσ ςτο ΜΘΞΔΘΥ. 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί μζχρι τθν ανάδειξθ νζου προμθκευτι και τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ , φςτερα από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, με τθν προχπόκεςθ 

ότι  δεν κα υπάρξει κατά τον χρόνο τθσ παράταςθσ υπζρβαςθ ποςοτιτων όπωσ αυτζσ  

αναφζρονται μονοςιμαντα. 

18.1  Δικαίωμα προαίρεςθσ57   

Ο Διμοσ και τα Νομικά πρόςωπα που περιλαμβάνονται ςτον διαγωνιςμό διατθροφν το 

δικαίωμα να αυξάνουν τθν ποςότθτα των προσ προμικεια υλικϊν κατά ποςότθτα 30% με 

αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με τον ίδιο  προμθκευτι ανά ομάδα 

και φορζα χωρίσ καμία αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα 

προαίρεςθσ). Θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ με το δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν ομάδα των 

καυςίμων, κίνθςθσ και αμόλυβδθσ βενηίνθσ για το Διμο και τα νομικά του πρόςωπα 

,ανζρχεται: 

ΦΟΕΑΣ 

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ  

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ  

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΑΧΙΚΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΡΟΑΙΕΣΘ 

ΑΧΙΚΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΡΟΑΙΕΣΘ 

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 990.000 297.000 86.000 25.800 

ΟΣΔΔ «ΗΩΓΤΑΦΕΙΡΥ ΡΙΜΡΥ 

ΕΧΓΘΤΙΑΥ» 

2.400 
 

720 
 400 120 

ΟΣΔΔ «ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ 
ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ - 
ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ & ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘΥ 
ΑΓΩΓΘΥ» 5.950 1.785 

175 52,5 

ΥΧΟΔΕΥΞΡΥ ΧΔΤΕΧΥΘΥ 

ΔΘΞΩΟ ΝΕΜΑΟΡΣΕΔΙΡΧ 
22.000 6.600 400 120 

                                                 
56

 (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ηα θαη άξζξν 217 ηνπ Ν.4412/2016) 
57

 (Άξζξα 53 παξ 2 εδ. ε & ηζ, θαη 132 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016) 
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ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 

ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΜΡΙΟΡΦΕΝΘΥ 
ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘ ΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡΧ 
ΘΕΑΦΤΡΧ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 
 

4.000 1.200   

ΣΥΝΟΛΟ     

 1.024.350 307.305 86.975 26.092,5 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΟΜΕΤΘΣΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕ ΡΟΑΙΕΣΘ εχει ωσ ακολοφκωσ, ενϊ για τα 

νομικά πρόςωπα δεν ζχουμε άυξθςθ των ποςοτιτων με το δικαίωμα τθσ προαίρεςθσ. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΑΧΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΜΕ ΔΙΚ. 

ΡΟΑΙΕΣΘ
Σ 30% 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΡΑΝΘ (€) ΜΕ 
ΔΙΚ. ΡΟΑΙΕΣΘΣ 

1 Ληπαληηθό βελδηλνθηλεηήξα SAE 5W40 100 30 7,00 210,00 

2 Ληπαληηθό βελδηλνθηλεηήξα SAE 10W40 100 30 8,00 240,00 

3 Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 10W40  
8500 2550 

 
6,00 15.300,00 

4 Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 15W40  
4500 1350 

4,00 
 5.400,00 

5 Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 20W50 4000 1200 3,00 3.600,00 

6 Ληπαληηθό 10W30 700 210 3,00 630,00 

7 Ληπαληηθό 2Τ 24 7 5,00 35,00 

8 Ληπαληηθό πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ISO 68 19000 5700 1,70 9.690,00 

9 Ληπαληηθό ATF-D 900 270 3,50 945,00 

10 Ληπαληηθό 75 W90 800 240 12,00 2.880,00 

11 Ληπαληηθό 75 W90 300 90 10,00 900,00 

12 Υγξά θξέλσλ DOT -4 400 120 1,20 144,00 

13 Ad Blue 16500 4950 1,00 4.950,00 

14 Αληηςπθηηθό – αληηζεξκηθό (έηνηκν πξνο ρξήζε) 3000 900 1,20 1.080,00 

15 Αληηςπθηηθό ζπκππθλσκέλν 320 96 10,00 960,00 

16 Αληηπαγσηηθό πεηξειαίνπ 300 90 12,00 1.080,00 

 ΤΝΟΛΟ    48.044,00 

 ΦΠΑ 24%    11.530,56 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    59.574,56 

 

 

Θ Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με μονομερι 

τθσ διλωςθ (απόφαςθ) που αςκείται πριν από τθ λιξθ αυτισ, για ζνα επιπλζον ζτοσ, 

με ζναρξθ τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ, (παράταςθ), με τουσ ίδιουσ όρουσ 

τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 20ο: Εγγυιςεισ 

α) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό  
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Φο φψοσ τθσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςε χρθματικό ποςό, που αντιςτοιχεί ςτο 2% επί 

του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ομάδασ ι ομάδων που ςυμμετζχει (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α.). εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΣΑ, με ανάλογθ 

ςτρογγυλοποίθςθ. (άρκρο 72 παρ.1α του Ο.4412/16).  

Υε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ 

τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, του/των 

προςφερόμενου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. 

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν 

ςτθν ζνωςθ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι τριακόςιεσ (300) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ προςφορϊν). Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά 

από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 

και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 

73 ζωσ 78, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ  ι τθν ζκδοςθ 

απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ  ζνδικων βοθκθμάτων προςωρινισ 

δικαςτικισ Σροςταςίασ  ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και 

γγ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με το 

άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόςον απαιτείται. 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ η εγγφηςη ςυμμετοχήσ επιςτρζφεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ “ςτισ κάτωθι περιπτϊςεισ : α) λήξησ του χρόνου ιςχφοσ τησ προςφοράσ και 

μη ανανζωςησ αυτήσ και β) απόρριψησ τησ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκηθεί 

ενδικοφανήσ προςφυγή ή ζνδικο βοήθημα ή ζχει εκπνεφςει άπρακτη η προθεςμία άςκηςησ 
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ενδικοφανοφσ προςφυγήσ ή ζνδικων βοηθημάτων ή ζχει λάβει χϊρα παραίτηςησ από το 

δικαίωμα άςκηςησ αυτϊν ή αυτά ζχουν απορριφθεί αμετακλήτωσ. 

 

β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Φα φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ προ ΦΣΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ 

διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου. Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν κατά 

2 μινεσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ 

προμικειασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν από τθν αρμόδια 

επιτροπι και τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των δφο ςυμβαλλόμενων. 

Ρι προαναφερόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ 

και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Υ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου 

Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο 

Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Ρι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

o τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

o τον εκδότθ 

o τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

o τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

o το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

o τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ 

του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ,  

o τουσ όρουσ ότι:  

- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και  
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- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

o τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

o τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ,  

o τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και  

o ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  

Υε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

Ρι ανωτζρω εγγυιςεισ εκδίδονται και κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με τα 

υποδείγματα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

ΑΘΟ 21ο: Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι διατάξεισ του Ο.4412/16, β) οι όροι τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ. 

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ 

τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 

κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α' του Ο.4412/16 

Φροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ο.4412/16 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 202 του Ο.4412/16: 
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α. Σαραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 

παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ, 

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 

κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ, 

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ 

και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  

 

ΑΘΟ 22ο: Διοικθτικζσ προςφυγζσ – ενςτάςεισ- κιρυξθ αναδόχου εκπτϊτου- κυρϊςεισ  

 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά 

τθν 26θ Ιουνίου  2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 

4412/2016 και του Σ.Δ 39/17 «Μανονιςμόσ εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν ενϊπιον τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ)». Ειδικότερα, κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ 

ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και υποςτεί ι ενδζχεται να 

υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ 

ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, ςφμφωνα με το 

αρκ. 360 επ. Ο. 4412/16. Ρι προκεςμίεσ άςκθςθσ τθσ προςφυγισ ορίηονται ςτισ διατάξεισ του αρκ. 

361 Ο. 4412/16. Ειδικά για προςφυγι κατά τθσ διακιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ τεκμαίρεται μετά τθν 

πάροδο 15 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΞΔΘΥ. 

Θ προςφυγι υποβάλλεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ τυποποιθμζνου εντφπου, όπωσ αυτό 

παρατίκεται ςτο Σαράρτθμα I του Σ.Δ 39/17 (άρκρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρκρου 8 ΣΔ 

39/17). 

Θ προςφυγι κατατίκεται ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ και κοινοποιείται με μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν ΑΕΣΣ. Ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ κεωρείται θ 

θμερομθνία θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ αυτισ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά  με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του 

Υυςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf το οποίο 

φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 

Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.), θ οποία πιςτοποιείται από τθ 

Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Χποςτιριξθσ του Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ. τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 
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Σροςταςίασ Ματαναλωτι του Χπουργείου Ρικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Φουριςμοφ, ι ςε περίπτωςθ 

που θ διαγωνιςτικι διαδικαςία δεν διενεργείται μζςω του ΕΥΘΔΘΥ, θ προδικαςτικι προςφυγι 

κατατίκεται θλεκτρονικά ςτθν ΑΕΣΣ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Ρ ανάδοχοσ  δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε 

με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Υυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Υτον ανάδοχο  που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλεται, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου , φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ  

επιτροπισ, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 

ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ο.4412/16. 

Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ο.4412/16. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ 

δυνάμει των άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 

νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι 

προκεςμία τριάντα (30 ) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το δθμοτικό ςυμβοφλιο , φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ. Ρι προςφεφγοντεσ λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 

προςφυγι. 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ λόγουσ 

που αναφζρονται ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται. 

Ματά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο 

που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμθκειϊν. 

Ρι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμζνου 

να πρωτοκολλθκοφν και να κατατεκεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
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ΑΘΟ 23ο: Μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ο.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ο.4412/16και, ωσ εκ 

τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ο.4412/16. 

 

ΑΘΟ 24ο: Ραραλαβι-τρόποσ πλθρωμισ-κρατιςεισ 

 

Ρ προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα καφςιμα και τα λιπαντικά ςφμφωνα με τα 
ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τθν προςφορά. 

Θ παράδοςθ των υγρϊν καυςίμων κα ενεργείται τμθματικά και ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ 
τθσ Χπθρεςίασ, κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μετά από γραπτι εντολι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 
του Διμου ι αντίςτοιχα των φορζων που αναφζρονται ςτθ παροφςα. 

 Για τα υγρά καφςιμα κα ειδοποιείται ο προμθκευτισ 48 ϊρεσ πριν. 
Θ παράδοςθ των λιπαντικϊν κα γίνει τμθματικά ςτθν αποκικθ του Διμου μετά από εντολι τθσ 

υπθρεςίασ. 
Υε περίπτωςθ που τα προςφερκζντα καφςιμα και λιπαντικά δεν πλθροφν τουσ όρουσ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ προςφοράσ και υπάρχουν διαφορζσ και αποκλίςεισ από αυτζσ, τότε 
αυτό δεν κα παραλθφκεί, και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει ι να το αποκαταςτιςει, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ προςφοράσ, εκτόσ αν μετά από απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ Υυμβουλίου το υλικό κρικεί κατάλλθλο και δφναται να παραλθφκεί ςφμφωνα με το άρκρο 
28 του Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α. 

Υε περίπτωςθ που κα παρουςιαςτοφν διαφορζσ, θ ανάλυςθ των δειγμάτων που κα λθφκοφν κα 
γίνεται από το παράρτθμα του Γ.Χ. του Μράτουσ. 

Υτθν περίπτωςθ δε κατά τθν οποία δεν είναι δυνατι - εφ' όςον απαιτθκεί - θ αντικατάςταςθ του 
με άλλο που να πλθροί επακριβϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ προςφοράσ, ο προμθκευτισ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

Υε περίπτωςθ που το υλικό φορτωκεί – παραδοκεί  μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ τθσ εκάςτοτε παραγγελίασ επιβάλλονται, εκτόσ των τυχόν προβλεπομζνων, κατά 
περίπτωςθ, κυρϊςεων και πρόςτιμο που υπολογίηεται ωσ εξισ: 

Για κακυςτζρθςθ που δεν υπερβαίνει το ½  του μζγιςτου προβλεπόμενου χρόνου (48 ωρϊν) , 
επιβολι ποινικισ ριτρασ  2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Εάν κατά τον υπολογιςμό του μιςοφ του χρόνου παράταςθσ προκφπτει κλάςμα θμζρασ, κεωρείται 
ολόκλθρθ θμζρα. 

Για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 , επιβολι ποινικισ ριτρασ 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
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Φα παραπάνω κατά περίπτωςθ ποςοςτά προςτίμων υπολογίηονται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 
εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν χωρίσ το ΦΣΑ. 

Ξετά από (10) Δζκα θμζρεσ ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  
Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι του ¼ αυτοφ με 

επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Διμου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων.(Άρκρο 33 
ΕΜΣΡΦΑ) Ρ προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςε περίπτωςθ που λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ και δεν υποβλικθκε ζγκαιρα αίτθμα παράταςισ του ι ζλθξε ο παρατακείσ 
κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδϊςει το υλικό. 

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, να μετατίκεται. Ξετάκεςθ γίνεται ςε περίπτωςθ ςοβαρότατων 
λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν ι ςε 
περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία. Υτισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

Θ παράδοςθ των καυςίμων κα γίνει ςτο Εργοτάξιο του Διμου Ιωαννιτϊν, οδόσ 
Μωνςταντινουπόλεωσ 6, Φ.Μ. 45 445, Ιωάννινα ι ςε χϊρουσ που κα υποδειχτοφν από τθν αρμόδια 
υπθρεςία του Διμου ι των Οομικϊν Σροςϊπων. 
Υε περίπτωςθ που το υλικό παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ 

διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ και μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε 

τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά Σρωτόκολλα Σοςοτικισ Σαραλαβισ από τισ 

αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Υτισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ 

δικαιολογθτικά: α) Σρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι 

του ςυνόλου του ςυμβατικοφ αντικείμενου ςφμφωνα με το άρκρο 219. β) Φιμολόγιο του 

αναδόχου. γ) Σιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 παρ.5 

του Ο.4412/16). Σζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 

τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, 

εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 

του Ο.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 

ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Μράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων), 

θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Σ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 
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β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε 

κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 

του ν. 4412/201658 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Σ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ.59.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου 

Ο.Γ.Α 20% 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

 

ΑΘΟ 25Ο :Διαδικαςία επίλυςθσ  διαφορϊν  

 

Θ  παροφςα ςφμβαςθ  διζπεται από τθν Ελλθνικι και  Οομοκεςία και κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ του Διμου  και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 

εφαρμογι θ γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο 

Νομό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 

προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 

φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

 ΑΘΟ 26Ο :Λοιπζσ διατάξεισ 

 

1. Θ Χπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από 

οποιαδιποτε δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ.  

2. Ξετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε 

οποιοδιποτε τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 

του Διμου  
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 Ο ρξόλνο, ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθώλ πνζώλ, θαζώο θαη θάζε άιιν 
αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη από ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απόθαζεο 
ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 
4412/2016 
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 Από 22-3-2017 βάζεη ηεο ΚΥΑ 1191/2017 Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ –Γηθαηνζύλεο ( Φ.Δ.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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3. Μανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ 

να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Διμου  

4. Για όλα τα είδθ δεν απαιτοφνται δείγματα, εκτόσ εάν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ θ 

επιτροπι διενζργειασ ηθτιςει από τισ εταιρείεσ τθν κατάκεςθ δείγματοσ των προςφερομζνων 

ειδϊν, όπου αυτι κρίνει, για τθν πιςτότερθ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ 

τουσ. Θ κατάκεςθ δείγματοσ (εισ διπλοφν) κα ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν αρμόδια επιτροπι. 

Υτθν περίπτωςθ που θ επιτροπι κρίνει, με αιτιολογθμζνεσ αποδείξεισ, ότι το δείγμα που 

κατατζκθκε από τθν εταιρεία δεν πλθροί όλουσ του τεχνικοφσ όρουσ, τότε θ επιτροπι κα 

απορρίπτει το ςυγκεκριμζνο είδοσ και κα αξιολογεί τθν αμζςωσ καλφτερθ τεχνικι προςφορά. 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

ΦΩΤΘΣ ΒΑΒΒΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΜΕΛΕΤΘ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό 17336/5346.) 

 

 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 
 

 
 

ΔΙΕΘΝΘΣ ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΜΕΛΕΤΘ 

 

«Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ  για τισ ανάγκεσ του Διμου 
και των Νομικϊν προςϊπων 2020 – 2022» 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
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ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΡΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΘΣΘΣ 1.245.467,39 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.245.467,39€ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΘΣ ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ 

«Προμήθεια κασσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες τοσ 

Δήμοσ και των Νομικών προσώπων 2020 – 2022» 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ 1.245.467,39 € 
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ΕΝΝΘΟΙΜΘ  ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ  ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1) ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 
2) Φμιμα προμθκειϊν διαχείριςθσ υλικοφ 
αποκικθσ  

 

 

ΡΞΑΔΑ Α:  

 

 

ΞΕΝΕΦΘ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑΥ ΧΓΤΩΟ 

ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΜΙΟΘΥΘΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΑΙ 

ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ 

 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 

 
Ξε τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται θ προμικεια καυςίμων που απαιτοφνται για τθ κίνθςθ των 

οχθμάτων, τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων, τθ κζρμανςθ των κτιρίων κακϊσ και όλων γενικά των 
αναγκϊν του Διμου Ιωαννιτϊν. Φα καφςιμα που κα χρειαςτεί ο Διμοσ και τα Οομικά Σρόςωπα είναι: 
1. Σετρζλαιο κζρμανςθσ  
2. Σετρζλαιο κίνθςθσ 
3. Βενηίνθ αμόλυβδθ 
          Για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ καυςίμων κα διεξαχκεί Θλεκτρονικόσ Διεκνισ Ανοικτόσ 
Διαγωνιςμόσ.  

Θ δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των  (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Σ.Α.) για τθν ΡΞΑΔΑ Αϋ, και 1.245.467,39 , για διάςτθμα δφο ετϊν και κα χρθματοδοτθκεί από 
ιδίουσ πόρουσ. 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από Φισ ΔΙΑΦΆΠΕΙσ: 

1. Φου Ο. 3852/2010 (ΦΕΜ Α’ 87/07.06.2010) «Οζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ» 

2. Φου Ο. 3463/2006, περί «Μφρωςθσ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων» (ΦΕΜ 114/08.06.2006 

ΦΕΧΧΡΥ ΣΤΩΦΡ) ». 

3. Φθν προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Ρδθγίασ 2004/18/ΕΜ με το ΣΔ 

60/2007. 

4. Φισ διατάξεισ τθσ αρικ. 11389/1993 απόφαςθσ του Χπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ (Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α.), και τισ ςχετικζσ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ. 

5. Φισ αποφάςεισ 355/2000, 354/2000 & 355/2000 του Ανωτάτου Χθμικοφ Υυμβουλίου ΦΕΜ 

410/Β'/2001 

6. Φθν Απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Υυμβουλίου 291/2003 ΦΕΜ 332/Β/2004. «Εναρμόνιςθ 

τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ προσ τθν Ρδθγία 98/70/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 

Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ρκτωβρίου 1998 όςον αφορά τθν ποιότθτα των καυςίμων βενηίνθσ και 

ντίηελ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει» 

9. Φθν Μ.Χ.Α 514/2004 ΦΕΜ 1490/Β/2006 «Μαφςιμα αυτοκινιτων - Σετρζλαιο κίνθςθσ - Απαιτιςεισ 

και μζκοδοι Δοκιμϊν» 

10. Φθν Μ.Χ.Α 510/2004 ΦΕΜ 872/Β/2007 «Μαφςιμα αυτοκινιτων - Σετρζλαιο κίνθςθσ - Απαιτιςεισ 

και μζκοδοι Δοκιμϊν» 

11. Φθν Μ.Χ.Α. 316/2010 ΦΕΜ 501/Β/2012 
12. Φθν Μ.Χ.Α. 94/2012 ΦΕΜ 1507/Β/2012 
 Θ ποιότθτα των καυςίμων πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ του Ελλθνικοφ 
ΔΘΞΡΥΚΡΧ. 

Ρ Διμοσ Ιωαννιτϊν διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να 
ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο 
του Μράτουσ. 
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ΕΝΝΘΟΙΜΘ  ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ  ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
3) ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 
4) Φμιμα διαχείριςθσ υλικοφ αποκικθσ 

 

 

ΡΞΑΔΑ Α:  

 

 

ΞΕΝΕΦΘ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑΥ ΧΓΤΩΟ 

ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΜΙΟΘΥΘΥ- ΘΕΤΞΑΟΥΘΥ 

ΔΘΞΡΧ ΜΑΙ ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Φα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου και των 
Οομικϊν Σροςϊπων πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοιασ με εκείνθ που παράγουν τα κρατικά 
διυλιςτιρια. 
Α)  Το πετρζλαιο κίνθςθσ DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και 
φυςικά ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο κζρμανςθσ. 

Θ νομοκεςία που κακορίηει τισ προδιαγραφζσ και τισ μεκόδουσ ελζγχου για τα καφςιμα 
αναγράφεται ςτον παρακάτω πίνακα. 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ 1 : ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ 
 

ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΑ 

ΣΧΜΟΡΦΘΦΑ ΥΦΡΧΥ 15oC, kg/m3 EN  ISO-12185/96 820-845 

ΥΘΞΕΙΡ ΑΟΑΦΝΕΠΘΥ (PM), oC EN ISO-2719/02 55 min 

ΙΠΩΔΕΥ ΥΦΡΧΥ 40oC, mm2/s  EN ISO-3104/96 2 - 4.5  

ΑΟΘΤΑΜΡΧΧΡ ΧΣΡΝΕΙΞΞΑ (ΕΣΙ 10%), %m/m EN ISO 10370/95 0.3 max 

ΣΕΤΙΕΜΦΙΜΡΦΘΦΑ ΥΕ ΘΕΙΡ, mg/kg EN ISO-20846 / 11 10 max 

ΘΕΤΞΡΜΤΑΥΙΑ ΑΣΡΦΤΑΠΘΥ ΨΧΧΤΡΧ ΦΙΝΦΤΡΧ 
(C.F.P.P.), oC EN 116/97 -5/+5  max (α) 

ΑΟΦΡΧΘ ΥΦΘΟ ΡΠΕΙΔΩΥΘ, gr/m3 EN ISO 12205/96 25 max 

ΑΟΦΡΧΘ ΥΦΘΟ ΡΠΕΙΔΩΥΘ , h EN 15751/2009 20 min (β) 

ΦΕΦΤΑ,  %m/m EN ISO 6245/02 0.01 max 

ΔΙΑΒΤΩΥΘ ΧΑΝΜΙΟΡΧ ΕΝΑΥΞΑΦΡΥ (3 ΩΤΕΥ 
ΥΦΡΧΥ 50oC)  EN ISO-2160/98 No 1 max 

ΔΕΙΜΦΘΥ ΜΕΦΑΟΙΡΧ EN ISO-4264/2007 46 min 

ΑΣΡΥΦΑΠΘ      

 -- ΥΧΞΣΧΜΟΩΞΑ ΥΦΡΧΥ 250 ΡC, %v/v  EN ISO-3405/11 65max 

 -- ΥΧΞΣΧΜΟΩΞΑ ΥΦΡΧΥ 350 ΡC, %v/v  EN ISO-3405/11 85 min 

 -- ΥΧΞΣΧΜΟΩΞΑ ΥΦΡΧΥ 95% v/v, oC  EN ISO-3405/11 360 max 

ΑΙΩΤΡΧΞΕΟΑ ΥΩΞΑΦΙΔΙΑ, mg/kg prEN 12662/2012 24 max 

ΣΡΝΧΜΧΜΝΙΜΡΙ ΑΤΩΞΑΦΙΜΡΙ 
ΧΔΤΡΓΡΟΑΟΘΤΑΜΕΥ, %m/m EN 12916/2006 8 max 

ΣΕΤΙΕΜΦΙΜΡΦΘΦΑ ΥΕ ΟΕΤΡ, mgr/kgr  EN ISO 12937/00 200 max 

ΝΙΣΑΟΦΙΜΡΦΘΦΑ, ΔΙΡΤΘΩΞΕΟΘ ΔΙΑΞΕΦΤΡΥ ISO 12156-1/2006 460max 
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ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΑ 

ΦΘΡΤΑΥ ΥΩΞΑΦΙΔΙΡΧ (wsd 1,4) ΥΦΡΧΥ 60oC, μm 

ΑΤΙΘΞΡΥ ΜΕΦΑΟΙΡΧ EN ISO-5165/98 51 min 

ΣΕΤΙΕΜΦΙΜΡΦΘΦΑ ΥΕ ΞΕΘΧΝΕΥΦΕΤΕΥ 
ΝΙΣΑΤΩΟ,v/v% EN 14078/09               7 max 

ΥΧΡΝΙΑ 
  (α) Για το διάςτθμα 1-10 μζχρι 31-3 θ προδιαγραφι είναι -5 max 

       Για το διάςτθμα 1-4 ζωσ 30-9 θ προδιαγραφι είναι +5 max 
 (β) ταν το πετρζλαιο κίνθςθσ περιζχει περιςςότερο από 2% FAME 
 

   Ρι προδιαγραφζσ είναι ςφμφωνα με  ΕΝΡΦ ΕΟ 590/2013 
 

Ξζκοδοι δοκιμϊν είναι εκείνεσ που κακορίηονται ςτο ΕΟ 590:2004. Είναι δυνατόν να 
κεςπίηεται αναλυτικι μζκοδοσ θ οποία κακορίηεται ειδικά προσ αντικατάςταςθ του προτφπου ΕΟ 
590:2004, εφόςον μπορεί να αποδειχκεί ότι θ νζα μζκοδοσ παρζχει τουλάχιςτον τθν ίδια ακρίβεια και 
τουλάχιςτον το ίδιο επίπεδο πιςτότθτασ με τθν αναλυτικι μζκοδο που αντικακιςτά. 

 
Β) Αμόλυβδθ βενηίνθ - UNLEADED GASOLINE 95 RON κα είναι ςφμφωνα με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ 
(ΕΝ.Δ.Α.). Υε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ανάμειξθ με βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. 

Για τθν αμόλυβδθ βενηίνθ που διατίκεται ςτθν ελλθνικι επικράτεια εφαρμόηονται οι 
προδιαγραφζσ και οι μζκοδοι δοκιμϊν που καταγράφονται ςτον Σίνακα 2.1 τθσ παροφςασ. 

 
Ρίνακασ 2: Αμόλυβδθ βενηίνθ - UNLEADED GASOLINE 95 RON 

 

ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΑ 

ΣΧΜΟΡΦΘΦΑ ΥΦΡΧΥ 15oC, kg/m3 EN  ISO 12185 / 96 720-775 

ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΡΥ ΑΤΙΘΞΡΥ ΡΜΦΑΟΙΡΧ EN 25164 / 2005 95 min 

ΑΤΙΘΞΡΥ ΜΕΦΑΟΙΡΧ ΜΙΟΘΦΘΤΑ EN 25163 / 2005 85 min 

ΑΟΦΡΧΘ ΥΦΘΟ ΡΠΕΙΔΩΥΘ, ΝΕΣΦΑ EN ISO 7536/96 360 min 

ΣΕΤΙΕΜΦΙΜΡΦΘΦΑ ΥΕ ΘΕΙΡ, mg/kg 
EN ISO 20846/ 
2011 10 max 

ΣΕΤΙΕΜΦΙΜΡΦΘΦΑ ΥΕ ΞΡΝΧΒΔΡ, g/Lt EN 237 / 2004 0.005 max 

ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΑ ΜΡΞΞΙΩΔΘ, mgr/100ml 
(washed) EN ISO 6246 / 97 5 max 

ΦΑΥΘ ΑΦΞΩΟ, Kpa (DVPE) EN 13016-1 / 07 45-60/50-80 (α) 

ΔΙΑΒΤΩΥΘ ΧΑΝΜΙΟΡΧ ΕΝΑΥΞΑΦΡΥ (3 ΩΤΕΥ 
ΥΦΡΧΥ 50oC) EN ISO 2160 / 98 No 1 max 

ΒΕΟΗΡΝΙΡ, % v/v EN 238 / 2003 1.0max 

ΑΣΡΥΦΑΠΘ  EN ISO 3405 / 11   

--  ΑΣΡΥΦΑΓΞΑ ςτουσ  70oC (E70),% v/v   20-48/22-50 (b) 

--  ΑΣΡΥΦΑΓΞΑ ςτουσ 100oC (E100),% v/v   46min/46-71 (c) 

--  ΑΣΡΥΦΑΓΞΑ ςτουσ 150o C(E150),% v/v   75min 

--  ΦΕΝΡΥ ΑΣΡΥΦΑΠΘΥ, oC   210max 

--  ΧΣΡΝΕΙΞΞΑ ΑΣΡΥΦΑΠΘΥ, % v/v   2 max 

ΔΕΙΜΦΘΥ ΑΦΞΡΦΤΑΠΘΥ (VLI) CALCULATED (d) 

ΑΤΩΞΑΦΙΜΡΙ ΧΔΤΡΓΡΟΑΟΘΤΑΜΕΥ, % VOL ΕΟ 15553 / 07 35 max 

ΡΝΕΦΙΟΕΥ, % VOL ΕΟ 15553 / 07 18 max 
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ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΑ 

ΧΤΩΞΑ VISUAL 
COLORLESS TO LIGHT  

YELLOW 

ΑΙΘΕΤΕΥ ΞΕ 5 ΑΦΡΞΑ ΑΟΘΤΑΜΑ ΑΟΑ ΞΡΤΙΡ, 
%V/V EN 1601 /1997 15max 

ΑΝΝΕΥ ΡΠΧΓΡΟΡΧΧΕΥ ΡΧΥΙΕΥ, %V/V EN 1601/1997   

ΣΕΤΙΕΜΦΙΜΡΦΘΦΑ ΥΕ ΡΠΧΓΡΟΡ,  % m/m EN 1601/1997 2,7max 

ΙΧΟΘΘΕΦΘΥ ΜΙΟΙΗΑΤΙΟΘ mg/l IP 298/92(98) 3 

    (a) 1 Ξαΐου  ζωσ 30 Υεπτεμβρίου  45-60 kpa  
       1 Οοεμβρίου ζωσ 31 Ξαρτίου 50 kpa ζωσ 80 kpa 
 Για τουσ μινεσ  Απρίλιο και  Ρκτϊβριο  50kpa εωσ 80 kpa (Ξεταβατικι περίοδοσ) 

    (b) 1 Ξαΐου  ζωσ 30 Υεπτεμβρίου 20-48 
        1 Οοεμβρίου ζωσ 31 Ξαρτίου 22-50 
  Για τουσ μινεσ  Απρίλιο και  Ρκτϊβριο  22-50 (Ξεταβατικι περίοδοσ) 

    (c) 1 Ξαΐου  ζωσ 30 Υεπτεμβρίου 46min 
        1 Οοεμβρίου ζωσ 31 Ξαρτίου 46-71 
  Για τουσ μινεσ  Απρίλιο και  Ρκτϊβριο  46-71 (Ξεταβατικι περίοδοσ) 

    (d) 1 Ξαΐου  ζωσ 30 Υεπτεμβρίου χωρίσ προδιαγραφι VLI 
       1 Οοεμβρίου ζωσ 31 Ξαρτίου χωρίσ προδιαγραφι  VLI 
 Για τουσ μινεσ  Απρίλιο και  Ρκτϊβριο  1050max (Ξεταβατικι περίοδοσ) 

  
  

   Ρι προδιαγραφζσ  είναι ςφμφωνα με   ΕΝΡΦ ΕΟ 228 / 2012 
 
 

 
 
 

Φονίηεται ο Διμοσ και τα Οομικά πρόςωπα  διατθροφν το δικαίωμα να αποςτζλλουν δείγματα 
από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν απαιτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Μράτουσ.  
 

 
H Υυντάξαςα 

 
 
 
 
 

ΥΕΒΑΥΦΘ ΜΡΥΞΑ 
 

�ΘΕΩΤΘΘΘΜΕ 
ΘΕΩΤΘΘΘΜΕ 

Ιωάννινα11/06/2020 
Ρ Αναπλθρωτισ Σροϊςτάμενοσ τμιματοσ προμθκειϊν διαχείριςθσ 

υλικοφ 
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 Διμου Ιωαννιτϊν 
 
 

ΑΣΡΥΦΡΝΡΥ ΓΜΡΧΟΘΥ��          
�          
          

 

 
 
 
 
ΕΝΝΘΟΙΜΘ  ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ  ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
5) ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 
6) Φμιμα Σρομθκειϊν διαχείριςθσ υλικοφ αποκικθσ� 

 

 

ΡΞΑΔΑ Α: � 

 

 

ΞΕΝΕΦΘ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑΥ ΧΓΤΩΟ ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΜΙΟΘΥΘΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΑΙ 

ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ�� 
� 
 

 
 

�ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ�ΡΕΤΕΛΑΙΟ��ΒΕΝΗΙΝΘ ����� 
ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 

�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ�ΡΕΤΕΛΑΙΟ��ΒΕΝΗΙΝΘ ����� 
ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 

�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

ΡΕΤΕΛΑΙΟ��ΒΕΝΗΙΝΘ ����� 
ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 

�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

�ΒΕΝΗΙΝΘ ����� 
ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 

�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

ΒΕΝΗΙΝΘ ����� 
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ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟ
ΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜ

ΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

���� 
ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟ
ΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜ

ΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

��� 
ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟ
ΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜ

ΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

�� 
ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟ
ΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜ

ΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

� 
ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟ
ΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜ

ΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

 
ΚΙΝΘΣΘΣ��ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟ
ΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜ

ΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

�ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / 
ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜ
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ΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��3�ΝΡΔΔ 

«ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
ΑΜΟΛΥΒΔΘ������������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 

�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��3�ΝΡΔΔ 

«ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
�����������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ �2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��3�ΝΡΔΔ 

«ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
����������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ �2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��3�ΝΡΔΔ 

«ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
���������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ �2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��3�ΝΡΔΔ 

«ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
��������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ �2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��3�ΝΡΔΔ 

«ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4
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�������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

������Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

�����Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

����Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

���Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

��Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

�Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

Α/Α�ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ 
�2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

ΦΟΕΑΣ  / ΕΤΟΣ �2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

2020�2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

2021�2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

2022�2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.

810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4
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2020�2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

2021�2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

2022��1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

�1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

1�ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�
ΔΘΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ�253.460,00�573.040,00�264.480,00�21

.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�
253.460,00�573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.

856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�
573.040,00�264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.8

10,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

264.480,00�21.658,59�73.856,94�19.810,69��2�Ν

ΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

21.658,59�73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ 

«ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

73.856,94�19.810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

19.810,69��2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

�2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�

2�ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�
ΝΡΔΔ «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»�551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�
551,0002�1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�
1322,40�771,4003�107,2798�268,1996�160,9198�

771,4003�107,2798�268,1996�160,9198��3�ΝΡΔΔ 

«ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�7

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4
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3,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
107,2798�268,1996�160,9198��3�ΝΡΔΔ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
268,1996�160,9198��3�ΝΡΔΔ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
160,9198��3�ΝΡΔΔ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
�3�ΝΡΔΔ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
3�ΝΡΔΔ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
ΝΡΔΔ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»�304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
304,15�4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
4749,62�1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
1503,13�67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
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67,05�93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘ

ΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,4

6����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

93,87�73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘ

ΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,4

6����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

73,75��4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘ

ΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,4

6����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
�4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘ

ΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,4

6����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
4�ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘ

ΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,4

6����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘ

ΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,4

6����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

5.510,00�12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,4

6����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

12.122,00�6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,4
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6����1.128.833,70€�116.633,69€���Τ
ΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

6.612,00�134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛ

Α ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,0

2�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�1
16.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
134,10�268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛ

Α ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,0

2�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�1
16.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
268,20�134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛ

Α ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,0

2�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�1
16.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
134,10��5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ 

ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛ

Α ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,0

2�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�1
16.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
�5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ 

ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛ

Α ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,0

2�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�1
16.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
5�ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ 

ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛ

Α ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,0

2�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�1
16.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4
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ΘΕΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ�881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
881,60�2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
2204,00�1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
1322,40������ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
�����ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
����ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
���ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
��ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
�ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ�260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�
260.706,75�593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�116.

633,69€���ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

593.438,02�274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�116.633,69€�
274.688,93�21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

21.967,02�74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

74.487,21�20.179,46����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

20.179,46����1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

���1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

��1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

�1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

1.128.833,70€�116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

116.633,69€���ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

��ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

�ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

1.245.467,39€�� 
� 
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ΕΝΝΘΟΙΜΘ  ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ  ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
7) ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 
8) Φμιμα προμθκειϊν – διαχείριςθσ υλικοφ αποκικθσ� 

 

 

ΡΞΑΔΑ Α: � 

 

 

ΞΕΝΕΦΘ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑΥ ΧΓΤΩΟ ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΜΙΟΘΥΘΥ- ΘΕΤΞΑΟΥΘΥ ΔΘΞΡΧ 

ΜΑΙ ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ��ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣΥΓΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΘΕΜΑΝΣΘΣ  

�ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣΥΓΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΘΣΘΣ ΘΕΜΑΝΣΘΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣΥΓΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ 
ΘΕΜΑΝΣΘΣ  

Ανά ΟΜΑΔΑ ( ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ)  ΣΥΝΟΛΙΚΑ (με 

ΦΡΑ)��ΟΜΑΔΑ Α1 
�ΟΜΑΔΑ Α1 

ΟΜΑΔΑ Α1 
 ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ��ΕΙΔΟΣ�ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ�ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ�ΣΥΝΟΛΟ��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�990.000�1,10200�1.090.980,40��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�
�ΕΙΔΟΣ�ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ�ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ�ΣΥΝΟΛΟ��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�990.000�1,10200�1.090.980,40��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�
ΕΙΔΟΣ�ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ�ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ�ΣΥΝΟΛΟ��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�990.000�1,10200�1.090.980,40��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ�ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ�ΣΥΝΟΛΟ��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�990.000�1,10200�1.090.980,40��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ�ΣΥΝΟΛΟ��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�990.000�1,10200�1.090.980,40��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�
ΣΥΝΟΛΟ��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�990.000�1,10200�1.090.980,40��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�
�Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�990.000�1,10200�1.090.980,40��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�
Ρετρζλαιο 
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κίνθςθσ�990.000�1,10200�1.090.980,40�
990.000�1,10200�1.090.980,40��Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ�86.000�1,34100�115.325,82��

1,10200�1.090.980,40��Βενηίνθ Αμόλυβδθ

�86.000�1,34100�115.325,82��ΣΥΝΟΛΟ:
�1.206.306,22�� 

1.090.980,40��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.000�
�Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.000�1,34100�115.

325,82��ΣΥΝΟΛΟ:�1.206.306,22�� 
Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.000�1,34100�115.32

5,82��ΣΥΝΟΛΟ:�1.206.306,22�� 
86.000�1,34100�115.325,82��ΣΥΝΟΛΟ:�
1,34100�115.325,82��ΣΥΝΟΛΟ:�1.206.30

6,22�� 
115.325,82��ΣΥΝΟΛΟ:�1.206.306,22�� 

�ΣΥΝΟΛΟ:�1.206.306,22�� 
ΣΥΝΟΛΟ:�1.206.306,22�� 

1.206.306,22�� 
� 

 
ΟΜΑΔΑ Α2 

 «ΗΩΓΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΘΙΑΣ»��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�2.400�1,10200�2.644,80��Βενηίν

θ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟ

ΛΟ:�3.181,20�� 
�Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�2.400�1,10200�2.644,80��Βενηίν

θ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟ

ΛΟ:�3.181,20�� 
Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�2.400�1,10200�2.644,80��Βενηίν

θ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟ

ΛΟ:�3.181,20�� 
2.400�1,10200�2.644,80��Βενηίνθ Αμόλυβ

δθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ:�3.18
1,20�� 

1,10200�2.644,80��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�40
0�1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ:�3.181,20�
2.644,80��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,3410

0�536,40��ΣΥΝΟΛΟ:�3.181,20�� 
�Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40�
Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��

400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ:�3.181,20
�� 

1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ:�3.181,20�� 
536,40��ΣΥΝΟΛΟ:�3.181,20�� 

�ΣΥΝΟΛΟ:�3.181,20�� 
ΣΥΝΟΛΟ:�3.181,20�� 
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3.181,20�� 
� 

 
ΟΜΑΔΑ Α3 

«ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ»��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�5.950�1,10200�6.556,90��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�175�1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛ

Ο:�6.791,58�� 
�Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�5.950�1,10200�6.556,90��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�175�1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛ

Ο:�6.791,58�� 
Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�5.950�1,10200�6.556,90��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�175�1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛ

Ο:�6.791,58�� 
5.950�1,10200�6.556,90��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�175�1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛΟ:�6.79

1,58�� 
1,10200�6.556,90��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�175�1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛΟ:�6.791,58�� 

6.556,90��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�175�1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛΟ:�6.791,58�� 
�Βενηίνθ Αμόλυβδθ�175�1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛΟ:�6.791,58�� 
Βενηίνθ Αμόλυβδθ�175�1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛΟ:�6.791,58�� 

175�1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛΟ:�6.791,58�� 
1,34100�234,68��ΣΥΝΟΛΟ:�6.791,58�� 

234,68��ΣΥΝΟΛΟ:�6.791,58�� 
�ΣΥΝΟΛΟ:�6.791,58�� 

ΣΥΝΟΛΟ:�6.791,58�� 
6.791,58�� 

� 
 
 
 
 

� 
 
 
 

��ΟΜΑΔΑ Α4 
�ΟΜΑΔΑ Α4 

ΟΜΑΔΑ Α4 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�22.000�1,10200�24.244,00��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝ
ΟΛΟ: 

�Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�22.000�1,10200�24.244,00��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝ
ΟΛΟ: 

Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�22.000�1,10200�24.244,00��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝ
ΟΛΟ: 

22.000�1,10200�24.244,00��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ: 
1,10200�24.244,00��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ: 
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24.244,00��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛ
Ο: 

�Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ: 
Βενηίνθ Αμόλυβδθ�400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ: 

400�1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ: 
1,34100�536,40��ΣΥΝΟΛΟ: 

536,40��ΣΥΝΟΛΟ: 
�ΣΥΝΟΛΟ: 

ΣΥΝΟΛΟ: 
�24.780,40�� 

24.780,40�� 
� 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α5 
«ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�4.000�1,10200�4.408,00��ΣΥΝΟΛΟ:�4.408,00��ΣΥΝ

ΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  
ΤΟΥ  ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

�1.245.467,39�� 
�Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�4.000�1,10200�4.408,00��ΣΥΝΟΛΟ:�4.408,00��ΣΥΝ

ΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  
ΤΟΥ  ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

�1.245.467,39�� 
Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�4.000�1,10200�4.408,00��ΣΥΝΟΛΟ:�4.408,00��ΣΥΝ

ΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  
ΤΟΥ  ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

�1.245.467,39�� 
4.000�1,10200�4.408,00��ΣΥΝΟΛΟ:�4.408,00��ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  ΤΟΥ  
ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

�1.245.467,39�� 
1,10200�4.408,00��ΣΥΝΟΛΟ:�4.408,00��ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  ΤΟΥ  
ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

�1.245.467,39�� 
4.408,00��ΣΥΝΟΛΟ:�4.408,00��ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  ΤΟΥ  ΔΘΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ �1.245.467,39�� 
�ΣΥΝΟΛΟ:�4.408,00��ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  ΤΟΥ  ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  

ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ �1.245.467,39�� 
ΣΥΝΟΛΟ:�4.408,00��ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  ΤΟΥ  ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  

ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ �1.245.467,39�� 
4.408,00��ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΩΝ 
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ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  ΤΟΥ  ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

�1.245.467,39�� 
�ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  ΤΟΥ  ΔΘΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

�1.245.467,39�� 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ  ΤΟΥ  ΔΘΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

�1.245.467,39�� 
1.245.467,39�� 

� 
 

 
 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ 2θ :Ωσ τιμι μονάδασ ελιφκθ θ 
μζςθ εβδομαδιαία τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για 
τα ΧΓΤΑ ΜΑΧΥΙΞΑ ΒΕΟΗΙΟΕΥ /ΣΕΦΤΕΝΑΙΑ από 
05/06/2020 ζωσ 11/06/2020 του 
Σαρατθρθτθρίου Φιμϊν Χγρϊν Μαυςίμων του 
Χπουργείου Ανάπτυξθσ για τθν  ΣΕ Ιωαννίνων 
τθσ Σεριφζρειασ Θπείρου ςτρογγυλοποιθμζνεσ 
ςε τρία (3) δεκαδικά. 
 

 
H Υυντάξαςα 

 
 
 
 
 

ΥΕΒΑΥΦΘ ΜΡΥΞΑ 
 

�ΘΕΩΤΘΘΘΜΕ 
ΘΕΩΤΘΘΘΜΕ 

Ιωάννινα11/06/2020 
Ρ Αναπλθρωτισ Σροϊςτάμενοσ τμιματοσ 

προμθκειϊν διαχείριςθσ υλικοφ 
 Διμου Ιωαννιτϊν 

 
 

ΑΣΡΥΦΡΝΡΥ ΓΜΡΧΟΘΥ�� 
� 
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ΕΝΝΘΟΙΜΘ  ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ  ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
9) ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 
10) Φμιμα προμθκειϊν – διαχείριςθσ υλικοφ αποκικθσ� 

 

 

ΡΞΑΔΑ Α: � 

 

 

ΞΕΝΕΦΘ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑΥ ΧΓΤΩΟ ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΜΙΟΘΥΘΥ ΦΡΧ  ΔΘΞΡΧ ΜΑΙ ΦΩΟ ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ�� 
� 

 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ  ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΘΕΜΑΝΣΘΣ  

ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022��ΕΙΔΟΣ�ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ 

ΛΙΤΑ�ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
�ΕΙΔΟΣ�ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ�ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ�ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ�ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ�ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΡΑ�ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�1.024.350�1,10200�1.128.833,70€��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.975�1,34100�11

6.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ��Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�1.024.350�1,10200�1.128.833,70€��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.975�1,34100�11

6.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
�Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ�1.024.350�1,10200�1.128.833,70€��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.975�1,34100�11

6.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 
Ρετρζλαιο 
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κίνθςθσ�1.024.350�1,10200�1.128.833,70€��Βενηίνθ Αμόλυβ

δθ�86.975�1,34100�116.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39
€�� 

1.024.350�1,10200�1.128.833,70€��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.97

5�1,34100�116.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

1,10200�1.128.833,70€��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.975�1,34100

�116.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

1.128.833,70€��Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.975�1,34100�116.633,

69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

�Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.975�1,34100�116.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ

�1.245.467,39€�� 

Βενηίνθ Αμόλυβδθ�86.975�1,34100�116.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�

86.975�1,34100�116.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�

1,34100�116.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

116.633,69€��ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

�ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

ΣΥΝΟΛΟ�1.245.467,39€�� 

1.245.467,39€�� 
� 
 
 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ 2θ: Ωσ τιμι μονάδασ ελιφκθ θ μζςθ εβδομαδιαία 
λιανικι τιμι  πϊλθςθσ για τα ΧΓΤΑ ΜΑΧΥΙΞΑ ΒΕΟΗΙΟΕΥ /ΣΕΦΤΕΝΑΙΑ 
από 05/06/2020 ζωσ 11/06/2020 του Σαρατθρθτθρίου Φιμϊν 
Χγρϊν Μαυςίμων του Χπουργείου Ανάπτυξθσ για τθν  ΣΕ Ιωαννίνων 
τθσ Σεριφζρειασ Θπείρου ςτρογγυλοποιθμζνεσ ςε 2 δεκαδικά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



 
82 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

 

   

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                             

Αρικμ. Μελζτθσ     10 /2020 

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΘΣΘ ΜΕΤΑΦΟΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 2020-2021-2022 

 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΘΣ : 

202.059,35 

 

CPV: 09211000 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

3. ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΜΕΤΘΣΘ 

(3.1/ 3.2/ 3.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΟΜΕΤΘΣΘ) 

4. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(4.1/ 4.2/ 4.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

6. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                              ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

1. ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ  

 

          Με τθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ προβλζπεται θ προμικεια λιπαντικϊν για τα 
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οχιματα του Διμου Ιωαννιτϊν και των Νομικϊν Ρροςϊπων 

για διάςτθμα τριϊν ετϊν ιτοι :  2020-2021-2022 Θ ςυνολικι 

δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό 

των 202.059,35 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%) 

και κα επιβαρφνει το προχπολογιςμό εξόδων του Διμου 

ζτουσ 2020-2021-2022 και τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ με ΚΑ: 20-

6641.002   και με CPV: 09211000 (Λιπαντικά ζλαια και 

λιπαντικά μζςα). 

 

 

1. Για το ζτοσ 2020 

 

 

Α/Α� 

 

ΟΜΑΔΑ Β� 

 

ΦΟΕΑΣ�ΔΑΡΑΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Ρ.Α.)�� 

� 

 

1� 

 

ΟΜΑΔΑ Β1� 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ� 

 

55.088,82�� 

� 

 

 

2� 
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ΟΜΑΔΑ Β2� 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

� 

 

 

378,45�� 

� 

 

3� 

 

ΟΜΑΔΑ Β3� 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ� 

 

316,52���� 

��� 

�� 

� 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ� 

 

55.783,79�� 

� 

 

2. Για το ζτοσ 2021 

 

 

Α/Α� 
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ΟΜΑΔΑ Β� 

 

ΦΟΕΑΣ�ΔΑΡΑΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Ρ.Α.)�� 

� 

 

1� 

 

ΟΜΑΔΑ Β1� 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ� 

 

72.472,57�� 

� 

 

2� 

 

ΟΜΑΔΑ Β2�ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

� 

 

348,69�� 

� 

 

3� 

 

ΟΜΑΔΑ Β3� 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ� 
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316,52���� 

��� 

�� 

� 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ� 

 

73.137,78�� 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Για το ζτοσ 2022 

 

 

Α/Α� 

 

ΟΜΑΔΑ Β� 

 

ΦΟΕΑΣ�ΔΑΡΑΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Ρ.Α.)�� 

� 

 

1� 

 

ΟΜΑΔΑ Β1� 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ� 
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72.472,57�� 

� 

 

2� 

 

ΟΜΑΔΑ Β2�ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

& ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

� 

 

348,69�� 

� 

 

3� 

 

ΟΜΑΔΑ Β3� 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ� 

 

316,52���� 

��� 

�� 

� 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ� 

 

73.137,78�� 
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           Τα προςφερόμενα λιπαντικά κα παράγονται είτε από πρωτογενισ πρϊτεσ φλεσ 

(βαςικά – πρόςκετα), είτε κα προζρχονται εν όλω ι εν μζρει από  αναδιφλιςθ 

χρθςιμοποιοφμενων λιπαντικϊν, ωσ προϊόντα ιςοδφναμα (Απόφαςθ ΣΤ’ Κλιμακίου 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, Ρράξθ 13/16), επί ποινι αποκλειςμοφ, και κα κατατεκεί για το λόγο 

αυτό υποχρεωτικά ςχετικι διλωςθ του Νομίμου Εκπροςϊπου τθσ παραγωγικισ εταιρείασ 

των λιπαντικϊν.  

           Θα καλφπτουν ςωρευτικά τισ απαιτιςεισ τθσ υπ’ αρικμ.526/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630 Β’/05), 

όςον αφορά τα λιπαντικά μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ (μθχανζλαια), τθσ υπ’ αρικμ.12/95 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 471 Β’/95) όςον αφορά τισ 

.1232/91 ΚΥΑ (ΦΕΚ 25Β’/25-01-92) όςον αφορά τα υγρά μπαταρίασ, κακϊσ και 

τθσ υπ’αρικμ.322/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 122 Β’/2001) όςον αφορά τα λιπαντικά γράςα, και κα 

πρζπει να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ θ οποία δίδεται μετά τθν καταχϊρθςθ των 

προςφερομζνων λιπαντικϊν ςτον κατάλογο που τθρεί θ Δ/νςθ Ρετροχθμικϊν του Γ.Χ. του 

Κράτουσ, θ οποία ζγκριςθ κα κατατίκεται επί ποινι αποκλειςμοφ με τθν προςφορά             

            Για τα προςφερόμενα λιπαντικά κα κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ ςε επίςθμο 

ζγγραφο τθσ εταιρείασ παραγωγισ τα λεπτομερι φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά που 

αναφζρονται αντίςτοιχα ςτα προαναφερόμενα ΦΕΚ κακϊσ και θ διάρκεια ηωισ των 

λιπαντικϊν (διανυκζντα χιλιόμετρα οχιματοσ ι ϊρεσ λειτουργίασ μθχανιματοσ ζργου).  

            Θα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001/2008 τθσ παραγωγικισ 

εταιρείασ, κακϊσ και ISO 14001/2004 και OHSAS18001/2007 τθσ παραγωγικισ εταιρείασ επί 

ποινι αποκλειςμοφ, με αντικείμενο πιςτοποίθςθσ Σχεδιαςμόσ, παραγωγι, αποκικευςθ, 

ςυςκευαςία, εμπορία και εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ, για όλα τα προαναφερόμενα 

πιςτοποιθτικά.  

            Ο χρόνοσ εγγφθςθσ – διατιρθςθσ κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν 

παραλαβι τουσ θ οποία κα πρζπει να δίνεται από τθν εταιρεία  παραγωγισ. 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά κα αναγράφονται υποχρεωτικόσ ςτθν ςυςκευαςία των 

λιπαντικϊν και κα είναι αυτά που αναγράφονται ςτθν μελζτθ.  

Θ προςφορά κα ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ κατθγορίεσ των λιπαντικϊν (επί  ποινι 

αποκλειςμοφ) 

  

      Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου. 
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Ο προαναφερόμενοσ ζλεγχοσ κα γίνει κατά τθν παραλαβι των λιπαντικϊν αλλά και κατά τθ 

διάρκεια χριςθσ αυτϊν, όταν κα ςυμπλθρωκεί το ιμιςυ τθσ κατατεκείςθσ διάρκειασ ηωισ 

του λιπαντικοφ (διανυκζντα χιλιόμετρα οχιματοσ ι ϊρεσ λειτουργίασ) των λιπαντικϊν. 

  Θ προμικεια των λιπαντικϊν κα γίνει τμθματικά και μετά από ζγγραφθ  υπόδειξθ τθσ 

υπθρεςίασ μασ και ο χρόνοσ παράδοςθσ των λιπαντικϊν δεν κα ξεπερνά τισ δζκα (10) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ.  

     Ο Διμοσ  δεν είναι υποχρεωμζνοσ να απορροφιςει όλεσ τισ ποςότθτεσ που αναφζρονται 

ςτθν μελζτθ αλλά και τμιμα αυτισ.  

      Θ παράδοςθ των λιπαντικϊν μαηί με τα ςυνοδευτικά παραςτατικά (Δελτίο Αποςτολισ-

Τιμολόγιο) κα γίνετε  ςε χϊρο ποφ κα υποδείξει ο Διμοσ (αποκικθ εργοταξίου 

Κωνςταντινουπόλεωσ 6 Ιωάννινα) παρουςία τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και τα ζξοδα 

μεταφοράσ κα επιβαρφνουν τον προμθκευτι. 

 

 

 

 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από: 

 

•Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

•Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ & τθσ  

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

•Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και κοινοτιτων 

•Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

-

-

161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» καιειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

•Τθν παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

•Το Ρ.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/ ) Κανονιςμόσ εξζτ 

αςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ προδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
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•Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

•Του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 

και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

•Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων...», 

•Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ 

με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

•Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

•Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

•Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

•Τθσ Απόφαςθσ Υπ. οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) 

«φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

•Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία θ δθμοςίευςθ τθσ 

προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ 

Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να 

ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 4 

•Το Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 

διατάξεισ» 

 

•Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) που 

εγκρίκθκε με τθν αρ. 158/16 Απόφαςθ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16). 

•Το Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν & άλλεσ 

διατάξεισ » 

•Το Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερατου άρκρου 39 <Αποκλειςμόσ από 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ> 

) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 

12/12/2012 Ρράξθ Νομοκετικοφ περιεχομζνου που κυρϊκθκε με 

το Ν 18) 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                              ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ . Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ   Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ  Ζργων και Ρραςίνου  

 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ�ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 

�� 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

           Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται να γίνει θ προμικεια λιπαντικϊν για τα 

οχιματα και μθχανιματα ζργου του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων για τα ζτθ  2020-

2021-2022 

          Αναλυτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμικεια λιπαντικϊν είναι: 

 

   1.Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα (SAE 5w40),  πλιρθσ ςυνκετικισ τεχνολογίασ για ςφγχρονουσ 

οικολογικοφσ κινθτιρεσ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

    API :  SM/CF 

    ACEΑ: A3/B4 

   2.Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα (SAE 10w40), πλιρθσ ςυνκετικισ τεχνολογίασ για ςφγχρονουσ 

οικολογικοφσ κινθτιρεσ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

    API :  SL/CF 

    ACEΑ: A3/Β3/B4 

                                                                                                             

      3.Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα (SAE 10w40),  πλιρθσ ςυνκετικισ τεχνολογίασ, υψθλισ 

απόδοςθσ,  βαςιςμζνο ςε νζασ γενιάσ πρωτοποριακι τεχνολογία προςκζτων Low SAPS 

(χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε τζφρα, κείο, φϊςφορο), κατάλλθλο για όλουσ τουσ ςφγχρονουσ 

οικολογικοφσ  πετρελαιοκινθτιρεσ Euro IV & Euro V  με αικαλοπαγίδα (DPF) και ςφςτθμα 

καταλυτικισ επεξεργαςίασ των ρφπων (SCR)  

 Θ εταιρία που παράγει το ςυγκεκριμζνο λιπαντικό (SAE 10w40) με τα κάτωκι τεχνικά 

χαρακτθριςτικά και πρζπει απαραιτιτωσ να    ςυμπεριλαμβάνεται ςτον τελευταίο ενθμερωμζνο 

πίνακα τθσ Daimler AG (με ποινι αποκλειςμοφ). 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του είναι  : 

          API : CΙ - 4                                                                                                                         

           ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

            MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

          

       4.  Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα (SAE 15w40), πλιρθσ ςυνκετικισ τεχνολογίασ για    

ςφγχρονουσ  οικολογικοφσ κινθτιρεσ Euro IV & Euro V με τα κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά και 

πρζπει απαραιτιτωσ να    ςυμπεριλαμβάνεται ςτον τελευταίο ενθμερωμζνο πίνακα τθσ Daimler 
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AG (με ποινι αποκλειςμοφ). 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του είναι  : 

 

  API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

              ACEΑ: Ε7 / E9  

              M.B-Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

      

5.   Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 20W50  με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά  : 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 

   

       6.   Λιπαντικό 10 W30 με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά  : 

         API :  CF-4 / CF /SF, 

         API :  GL – 4 

 M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM ALLISON C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE – 

ML 06B,06C,07B,MIL – L – 2104 D  

         ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

       7. Λιπαντικό δίχρονου κινθτιρα ςυνκετικισ τεχνολογίασ (2Τ) με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

       API : TC 

JASO : FC 

 

8. Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ΙSO 68 με τα τεχνικά   χαρακτθριςτικά: 

 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 

– S, CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 

9. Λιπαντικό  ATF - D με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
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     GM: DEXRON III / IID 

     FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 236.5,                                    

ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339. 

 

10.Λιπαντικό 75 W 90 με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

       API :  GL-4 

       MB -Approval 235.11 

 

11 Λιπαντικό 75 W 90 με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

       API :  GL-5 

       MB -Approval 235.8 

 

12.  Υγρά φρζνων DOT 4 με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

       SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

13.Εμπορικι ονομαςία : Ad Blue 

           Υψθλισ κακαρότθτασ υδατικό διάλυμα ουρίασ, το οποίο 

χρθςιμοποιείται ωσ πρόςκετο μείωςθσ οξειδίων του αηϊτου (ΝΟχ) για 

κινθτιρεσ φορτθγϊν και λεωφορείων γενιάσ EURO IV, V (και μελλοντικϊσ  

EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιαςμζνοι με ςφςτθμα καταλυτικισ 

επεξεργαςίασ καυςαερίων SCR (Selective Catalytic Reduction). Θα πρζπει να 

πλθροί τισ προχποκζςεισ του γερμανικοφ οίκου Blue Sky Automotive CmbH, 

ςχετικά με τθν πλιρθ κάλυψθ των απαιτιςεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

14. Αντιψυκτικό – Αντικερμικό ( ζτοιμο προσ χριςθ) με τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

       Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

       Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον  + 106 οC 
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15.Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 100% 

     Για βαρζα οχιματα Euro V/VI που απαιτείτε χριςθ ψυκτικοφ υγροφ     

Τεχνολογίασ Οργανικϊν Οξζων (ΟΑΤ) με πυριτικά άλατα 

Ρροδιαγραφζσ : ΜΒ-Approval 325.5 

 

16. Αντιπαγωτικό πετρελαίου  

       Αναλογία 1:1000, για κερμοκραςία ζωσ -30 οC 

       

     Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά κα αναγράφονται υποχρεωτικόσ ςτθν 

ςυςκευαςία των λιπαντικϊν και κα είναι αυτά που αναγράφονται ςτθν 

μελζτθ.  

      Θ προςφορά κα ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ κατθγορίεσ των λιπαντικϊν (επί  

ποινι αποκλειςμοφ) 

      

 

 

 

 

  

     Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου. 

     Ο προαναφερόμενοσ ζλεγχοσ κα γίνει κατά τθν παραλαβι των λιπαντικϊν 

αλλά και κατά τθ διάρκεια χριςθσ αυτϊν, όταν κα ςυμπλθρωκεί το ιμιςυ τθσ 

κατατεκείςθσ διάρκειασ ηωισ του λιπαντικοφ (διανυκζντα χιλιόμετρα 

οχιματοσ ι ϊρεσ λειτουργίασ) των λιπαντικϊν. 
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ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

    Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



 
98 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

3. ΣΥΝΟΛΙΚΘ  ΡΟΜΕΤΘΣΘ 2020-2021-22 

  

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 5W40 Λίτρα   100 

  2 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα   100 

  3 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα   8500 

  4 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 15W40 Λίτρα   4500 

  5 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 20W50 Λίτρα 4000 

  6 Λιπαντικό 10W30 Λίτρα   700 

  7 Λιπαντικό δίχρονων βενηινοκινθτιρων 2Τ Λίτρα 24   

  8 Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68 Λίτρα 19000 

  9 Λιπαντικό ATF-D Λίτρα   900 

10 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα   800 

11 Λιπαντικό 75 W90 Λίτρα 300 

12 Υγρά φρζνων DOT -4 Τεμάχια    400 

13 Ad Blue Λίτρα 16500 
14 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 3000 

15 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 320 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρα 300 

   

Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

  1 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα  SAE 10W40 Λίτρα   120 

  2 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 20 

  3 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 12 

                                                                                

Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 20W50 Λίτρα 60 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα   60 

3 Λιπαντικό δίχρονων βενηινοκινθτιρων 2Τ Λίτρα 6  

4 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 60 

5 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 12 
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ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

    Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

3.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ  ΡΟΜΕΤΘΣΘ 2020 

 

 

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 5W40 Λίτρα 20 

  2 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 20 

  3 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 2500 

  4 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 15W40 Λίτρα 1500 

  5 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 20W50 Λίτρα 1000 

  6 Λιπαντικό 10W30 Λίτρα 100 

  7 Λιπαντικό δίχρονων βενηινοκινθτιρων 2Τ Λίτρα 8 

  8 Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68 Λίτρα 5000 

  9 Λιπαντικό ATF-D Λίτρα 100 

10 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 200 

11 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 100 

12 Υγρά φρζνων DOT -4 Τεμάχια 100 

13 Ad Blue Λίτρα 3500 
14 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 1000 

15 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 120 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρα 100 
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Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

  1 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  2 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 20 

  3 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 4 

 

Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 20W50 Λίτρα 20 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 20 

3 Λιπαντικό δίχρονων βενηινοκινθτιρων 2Τ Λίτρα 2 

4 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 20 

5 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 4 

 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

    Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ  ΡΟΜΕΤΘΣΘ 2021 

 

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 5W40 Λίτρα 40 

  2 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  3 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 3000 

  4 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 15W40 Λίτρα 1500 

  5 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 20W50 Λίτρα 1500 

  6 Λιπαντικό 10W30 Λίτρα 300 

  7 Λιπαντικό δίχρονων βενηινοκινθτιρων 2Τ Λίτρα 8 

  8 Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68 Λίτρα 7000 

  9 Λιπαντικό ATF-D Λίτρα 400 

10 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 300 

11 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 100 

12 Υγρά φρζνων DOT -4 Τεμάχια 150 

13 Ad Blue Λίτρα 6500 
14 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 1000 

15 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 100 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρα 100 
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Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  2 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 0 

  3 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 4 

 

Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 20W50 Λίτρα 20 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 20 

3 Λιπαντικό δίχρονων βενηινοκινθτιρων 2Τ Λίτρα 2 

4 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 20 

5 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 4 

 

 

 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

   Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

3.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ  ΡΟΜΕΤΘΣΘ 2022 

 

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 5W40 Λίτρα 40 

  2 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  3 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 3000 

  4 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 15W40 Λίτρα 1500 

  5 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 20W50 Λίτρα 1500 

  6 Λιπαντικό 10W30 Λίτρα 300 

  7 Λιπαντικό δίχρονων βενηινοκινθτιρων 2Τ Λίτρα 8 

  8 Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68 Λίτρα 7000 

  9 Λιπαντικό ATF-D Λίτρα 400 

10 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 300 

11 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 100 

12 Υγρά φρζνων DOT -4 Τεμάχια 150 

13 Ad Blue Λίτρα 6500 
14 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 1000 

15 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 100 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρα 100 
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  Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  2 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 0 

  3 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 4 

                                                                               

Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 20W50 Λίτρα 20 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα SAE 10W40 Λίτρα 20 

3 Λιπαντικό δίχρονων βενηινοκινθτιρων 2Τ Λίτρα 2 

4 Αντιψυκτικό – αντικερμικό (ζτοιμο προσ χριςθ) Λίτρα 20 

5 Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο Λίτρα 4 

 

 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

   Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020- 2021- 2022 

 

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

   1 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 5W40 

API :  SM/CF 

ACEΑ: A3/B4 

 

4 ι 5 

Litra 

 

100 Litra 

 

Εφτά (07,00) 

ευρϊ 

 

700,00 

   

   2 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 10W40 

 

API :  Sl/CF 

 

4 ι 5 

 

100 Litra 

 

Οκτϊ (08,00) 

 

800,00 
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ACEΑ: A3/Β3/B4 Litra ευρϊ 

 

 

   3 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι  20 ι 

25   Litra 

 

8500 Litra  

 

Ζξι  ευρϊ (06,00)  

 

 

51.000,00 

 

 

   4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

15W40 

 API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

 ACEΑ: Ε7 / E9  

  M.B-Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

            

 

20 ι 25 

Litra 

 

4500 Litra  

 

Τζςςερα ευρϊ 

(04,00) 

 

18.000,00 

 

 

5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

4000 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρϊ  

 

 

 

12.000,00 
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6 

 

 

 

Λιπαντικό μθχανικϊν 

ςυςτθμάτων 

10W30 

API :  CF-4 / CF /SF, 

API :  GL – 4 

M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM 

ALLISON  

C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –ML 06B,06C,07B,MIL – L 

– 2104 D  

ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

 

 

   

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

 

 

700 Litra 

 

 

 

 

 

Τρία ευρϊ  

(03,00)  

 

 

 

 

 

2.100,00 

 

 

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

24 Litra 

 

 

Ρζντε ευρϊ  

(05,00) 

 

120,00 

 

 

 

8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων ISO 68 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 

 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S,  

CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 
 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

19000 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

εβδομιντα 

λεπτά (01,70)  

 

 

32.300,00 

 

9 

 

Λιπαντικό ATF-D 

 

GM: DEXRON III / IID 
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 FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 

236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339 

20 θ  25    

Litra 

900 Litra  Τρία ευρϊ και 

πενιντα λεπτά 

(03,50) 

3.150,00 

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-4 

MB -Approval 235.11 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

800 Litra 

 

Δϊδεκα  (12,00) 

ευρϊ 

 

9.600,00 

 

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-5 

MB -Approval 235.8 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

300 Litra 

 

Δζκα  (10,00) 

ευρϊ 

 

3.000,00 

 

12 

 

Υγρά φρζνων DOT -4 

 

SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

 

0,250 

Litra 

 

400 τεμ 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι  λεπτά 

(01,20) 

 

480,00 

 

 

 

13 

 

 

 

Ad Blue 

Υψθλισ κακαρότθτασ υδατικό διάλυμα ουρίασ, το 

οποίο χρθςιμοποιείται ωσ πρόςκετο μείωςθσ οξειδίων 

του αηϊτου (ΝΟχ) για κινθτιρεσ φορτθγϊν και 

λεωφορείων γενιάσ EURO IV, V (και μελλοντικϊσ  

EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιαςμζνοι με ςφςτθμα 

καταλυτικισ επεξεργαςίασ καυςαερίων SCR (Selective 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

 

16500 Litra 

 

Ζνα ευρϊ  

(01,00) 

 

 

16.500,00 
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Catalytic Reduction). Θα πρζπει να πλθροί τισ 

προχποκζςεισ του γερμανικοφ οίκου Blue Sky 

Automotive CmbH, ςχετικά με τθν πλιρθ κάλυψθ των 

απαιτιςεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

 

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

3000 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

 

3.600,00 

 

15 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

320 Litra 

 

Δζκα (10,00) 

ευρϊ 

 

3.200,00 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Αναλογία 1:1000, για κερμοκραςία ζωσ -30 οC 20 Litra 300 Litra Δϊδεκα (12,00) 

ευρϊ 

 

3.600,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

1.167,71 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

161.317,71 
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Φ.Ρ.Α. 24% 

 

38.716,25 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Διακόςιεσ χιλιάδεσ τριάντα τρία ευρϊ και ενενιντα ζξι λεπτά )                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                                                                                     

 

200.033,96 

 

 

                                 

Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.)   

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

 

18 ι 20 ι 

25  Litra 

 

 

120 Litra 

 

 

Ζξι (06,00) 

ευρϊ 

 

 

720,00 
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2 

 

 

 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

 

20 Litra 

 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

 

24,00 

 

3 

 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

12 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

120,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

3,60   

ΣΥΝΟΛΟ 867,60 

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24% 208,22 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Χίλια εβδομιντα  πζντε ευρϊ και ογδόντα δφο λεπτά)                                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.075,82 

                            

 

 

Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

60 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρϊ  

 

 

 

180,00 

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι  20 ι 

25   Litra 

 

 

60 Litra  

 

 

Ζξι  ευρϊ (06,00)  

 

 

360,00 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

6 Litra 

 

 

Ρζντε ευρϊ  

 

 

30,00 
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(05,00) 

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

60 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

 

72,00 

 

5 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

12 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

120,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

3,78 

ΣΥΝΟΛΟ 765,78 

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24% 183,79 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Εννιακόςια ςαράντα εννζα ευρϊ και πενιντα επτά λεπτά)                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 949,57 
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ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

   Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                           ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

4. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020- 2021-22 

 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΕΑΣ 

ΔΑΡΑΝΘ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Ρ.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

200.033,96 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

1.075,83 
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3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

949,56 

                               

                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

202.059,35 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

     Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

4.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

 

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

   1 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 5W40 

API :  SM/CF 

ACEΑ: A3/B4 

 

4 ι 5 

Litra 

 

20 Litra 

 

Εφτά (07,00) 

ευρϊ 

 

     140,00 
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   2 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 10W40 

 

API :  Sl/CF 

ACEΑ: A3/Β3/B4 

 

4 ι 5 

Litra 

 

20 Litra 

 

Οκτϊ (08,00) 

ευρϊ 

 

     160,00 

 

 

   3 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι  20 ι 

25   Litra 

 

2500 Litra  

 

Ζξι  (06,00) 

 ευρϊ 

 

 

  15.000,00 

 

 

   4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

15W40 

 API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

 ACEΑ: Ε7 / E9  

  M.B-Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

            

 

20 ι 25 

Litra 

 

1500 Litra  

 

Τζςςερα (04,00) 

ευρϊ 

 

 

  6.000,00 

 

 

5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

1000 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

 ευρϊ  

 

 

 

  3.000,00 
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6 

 

 

 

Λιπαντικό μθχανικϊν 

ςυςτθμάτων 

10W30 

API :  CF-4 / CF /SF, 

API :  GL – 4 

M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM 

ALLISON  

C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –ML 06B,06C,07B,MIL – L 

– 2104 D  

ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

 

 

   

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

 

 

100 Litra 

 

 

 

 

 

Τρία  (03,00) 

 ευρϊ 

 

 

 

 

    

  300,00 

 

 

 

 

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

8 Litra 

 

 

Ρζντε  

(05,00) ευρϊ 

 

 

40,00 

 

 

 

8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων ISO 68 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 

 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S,  

CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 
 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

5000 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

εβδομιντα 

λεπτά (01,70)  

 

 

 

8.500,00 
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9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

 

GM: DEXRON III / IID 

FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 

236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339 

 

 

20 θ  25    

Litra 

 

 

100 Litra  

  

 

Τρία ευρϊ και 

πενιντα λεπτά 

(03,50) 

 

 

 

  350,00 

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-4 

MB 235.11 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

200 Litra 

 

Δϊδεκα  (12,00) 

ευρϊ 

 

 

2.400,00 

 

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-5 

MB -Approval 235.8 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

100 Litra 

 

Δζκα  (10,00) 

ευρϊ 

 

 

1.000,00 

 

12 

 

Υγρά φρζνων DOT -4 

 

SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

 

0,250 

Litra 

 

100 τεμ 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι  λεπτά 

(01,20) 

 

       120,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υψθλισ κακαρότθτασ υδατικό διάλυμα ουρίασ, το 

οποίο χρθςιμοποιείται ωσ πρόςκετο μείωςθσ οξειδίων 

του αηϊτου (ΝΟχ) για κινθτιρεσ φορτθγϊν και 

λεωφορείων γενιάσ EURO IV, V (και μελλοντικϊσ  

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

 

3500 Litra 

 

Ζνα (01,00) 

ευρϊ 

 

 

  3.500,00 
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13 Ad Blue EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιαςμζνοι με ςφςτθμα 

καταλυτικισ επεξεργαςίασ καυςαερίων SCR (Selective 

Catalytic Reduction). Θα πρζπει να πλθροί τισ 

προχποκζςεισ του γερμανικοφ οίκου Blue Sky 

Automotive CmbH, ςχετικά με τθν πλιρθ κάλυψθ των 

απαιτιςεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

1000 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

 

  1.200,00 

 

15 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

120 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

   1.200,00 

 

16 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

 

Αναλογία 1:1000, για κερμοκραςία ζωσ -30 οC 

 

20 Litra 

 

100 Litra 

Δϊδεκα (12,00) 

ευρϊ 

 

1.200,00 

Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 64/2004] 316,47 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

44.426,47 
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Φ.Ρ.Α. 24% 

 

10.662,35 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Ρενιντα πζντε  χιλ. ογδόντα οκτϊ ευρϊ και  ογδόντα δφο λεπτά )                                                             ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

55.088,82 

 

                                

                                 

Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.)  

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

   

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι 20 ι 

25  Litra 

 

 

40 Litra 

 

 

Ζξι (06,00) 

ευρϊ 

 

    

   

240,00 
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2 

 

 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

 

20 Litra 

 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

 

24,00 

 

3 

 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

   40,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

       1,20 

ΣΥΝΟΛΟ 305,20 

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24% 73,25 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Τριακόςια εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτά)                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 378,45 

 

 

 

 

Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

20 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρϊ  

 

 

 

60,00 

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι  20 ι 

25   Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Ζξι  ευρϊ (06,00)  

 

 

  120,00 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

2 Litra 

 

 

Ρζντε ευρϊ  

 

 

10,00 
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(05,00) 

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

20 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

24,00 

 

5 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

   40,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

01,26       

ΣΥΝΟΛΟ 255,26 

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24% 61,26 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Τριακόςια δζκα ζξι ευρϊ και πενιντα δφο λεπτά)                                                    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 316,52 
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ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

    Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                           ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

4.1 ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΕΑΣ 

ΔΑΡΑΝΘ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Ρ.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

55.088,82 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

 

378,45 
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3 ΟΜΑΔΑ Β3 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 316,52 

                               

                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

55.783,79 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

    Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

 

 

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

   1 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 5W40 

API :  SM/CF 

ACEΑ: A3/B4 

 

4 ι 5 

Litra 

 

40 Litra 

 

Εφτά (07,00) 

ευρϊ 

 

     280,00 

   

   2 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 10W40 

 

API :  Sl/CF 

ACEΑ: A3/Β3/B4 

 

4 ι 5 

Litra 

 

40 Litra 

 

Οκτϊ (08,00) 

ευρϊ 

 

     320,00 
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   3 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι  20 ι 

25   Litra 

 

3000 Litra  

 

Ζξι  ευρϊ (06,00)  

 

 

  18.000,00 

 

 

   4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

15W40 

 API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

 ACEΑ: Ε7 / E9  

  M.B -Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

            

 

20 ι 25 

Litra 

 

1500 Litra  

 

Τζςςερα 

ευρϊ(04,00) 

 

 

  6.000,00 

 

 

   5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

1500 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρϊ  

 

 

 

  4.500,00 

 

 

 

   6 

 

 

 

Λιπαντικό μθχανικϊν 

API :  CF-4 / CF /SF, 

API :  GL – 4 

M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM 

ALLISON  
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ςυςτθμάτων 

10W30 

C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –ML 06B,06C,07B,MIL – L 

– 2104 D  

ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

18 θ  20    

Litra 

 

300 Litra 

 

Τρία ευρϊ  

(03,00)  

    

 900,00 

 

 

 

 

           

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

8 Litra 

 

 

Ρζντε ευρϊ  

(05,00) 

 

 

40,00 

 

 

 

   8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων ISO 68 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 

 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S,  

CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 
 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

7000 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

εβδομιντα 

λεπτά (01,70)  

 

 

 

11.900,00 

 

9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

 

GM: DEXRON III / IID 

FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 

 

 

20 θ  25    

Litra 

 

 

400 Litra  

  

 

Τρία ευρϊ και 

πενιντα λεπτά 

 

 

 

  1.400,00 
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236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339 (03,50) 

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-4 

MB 235.11 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

300 Litra 

 

Δϊδεκα  (12,00) 

ευρϊ 

 

 

3.600,00 

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-5 

MB -Approval 235.8 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

100 Litra 

 

Δζκα  (10,00) 

ευρϊ 

 

 

1.000,00 

 

12 

 

Υγρά φρζνων DOT -4 

 

SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

 

0,250 

Litra 

 

150 τεμ 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι  λεπτά 

(01,20) 

 

       180,00 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ad Blue 

Υψθλισ κακαρότθτασ υδατικό διάλυμα ουρίασ, το 

οποίο χρθςιμοποιείται ωσ πρόςκετο μείωςθσ οξειδίων 

του αηϊτου (ΝΟχ) για κινθτιρεσ φορτθγϊν και 

λεωφορείων γενιάσ EURO IV, V (και μελλοντικϊσ  

EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιαςμζνοι με ςφςτθμα 

καταλυτικισ επεξεργαςίασ καυςαερίων SCR (Selective 

Catalytic Reduction). Θα πρζπει να πλθροί τισ 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

 

6500 Litra 

 

Ζνα ευρϊ  

(01,00) 

 

 

  6.500,00 
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προχποκζςεισ του γερμανικοφ οίκου Blue Sky 

Automotive CmbH, ςχετικά με τθν πλιρθ κάλυψθ των 

απαιτιςεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

1000 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

 

  1.200,00 

 

15 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

100 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

   1.000,00 

 

16 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

 

Αναλογία 1:1000, για κερμοκραςία ζωσ -30 οC 

 

20 Litra 

 

100 Litra 

Δϊδεκα (12,00) 

ευρϊ 

 

1.200,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

425,62 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

58.445,62 

 

Φ.Ρ.Α. 24% 

 

14.026,95 
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ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  (Εβδομιντα δφο χιλ. τετρακόςια εβδομιντα δφο ευρϊ και πενιντα επτά λεπτά  )                                     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

72.472,57 

 

                            

                                            

 

Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.)  

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι 20 ι 

25 Litra 

 

40 Litra 

 

Ζξι (06,00) 

ευρϊ 

 

   

   240,00 
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2 

 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

   40,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

       1,20 

ΣΥΝΟΛΟ 281,20 

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24% 67,49 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Τριακόςια ςαράντα οκτϊ ευρϊ εξιντα εννζα  λεπτά)      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 348,69 

 

 

 

Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 
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1 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Τρία (03,00) 

ευρϊ  

 

 

60,00 

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι  20 ι 

25   Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Ζξι  ευρϊ (06,00)  

 

 

  120,00 

 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

2 Litra 

 

 

Ρζντε ευρϊ  

(05,00) 

 

 

10,00 

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

18 ι 20 

Litra 

 

20 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

24,00 
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5 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

   40,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

01,26       

ΣΥΝΟΛΟ 255,26 

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24% 61,26 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Τριακόςια δζκα ζξι ευρϊ και πενιντα δφο λεπτά)                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 316,52 
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ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

    Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ                

4.2  ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΕΑΣ 

ΔΑΡΑΝΘ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Ρ.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

72.472,57 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

 

348,69 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

316,52 
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                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.137,78 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

     Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



   - 144 -  

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

4.3  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

 

 

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

   1 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 5W40 

API :  SM/CF 

ACEΑ: A3/B4 

 

4 ι 5 

Litra 

 

40 Litra 

 

Εφτά (07,00) 

ευρϊ 

 

     280,00 

   

   2 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 10W40 

 

API :  Sl/CF 

ACEΑ: A3/Β3/B4 

 

4 ι 5 

Litra 

 

40 Litra 

 

Οκτϊ (08,00) 

ευρϊ 

 

     320,00 
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   3 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι  20 ι 

25   Litra 

 

3000 Litra  

 

Ζξι  ευρϊ (06,00)  

 

 

  18.000,00 

 

 

   4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

15W40 

 API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

 ACEΑ: Ε7 / E9  

  M.B -Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

            

 

20 ι 25 

Litra 

 

1500 Litra  

 

Τζςςερα 

ευρϊ(04,00) 

 

 

  6.000,00 

 

 

   5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

1500 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρϊ  

 

 

 

  4.500,00 

 

 

 

   6 

 

 

 

Λιπαντικό μθχανικϊν 

API :  CF-4 / CF /SF, 

API :  GL – 4 

M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM 

ALLISON  
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ςυςτθμάτων 

10W30 

C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –ML 06B,06C,07B,MIL – L 

– 2104 D  

ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

18 θ  20    

Litra 

 

300 Litra 

 

Τρία ευρϊ  

(03,00)  

    

 900,00 

 

 

 

 

           

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

8 Litra 

 

 

Ρζντε ευρϊ  

(05,00) 

 

 

40,00 

 

 

 

   8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων ISO 68 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 

 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S,  

CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 
 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

 

7000 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

εβδομιντα 

λεπτά (01,70)  

 

 

 

11.900,00 

 

9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

 

GM: DEXRON III / IID 

FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 

 

 

20 θ  25    

Litra 

 

 

400 Litra  

  

 

Τρία ευρϊ και 

πενιντα λεπτά 

 

 

 

  1.400,00 
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236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339 (03,50) 

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-4 

MB 235.11 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

300 Litra 

 

Δϊδεκα  (12,00) 

ευρϊ 

 

 

3.600,00 

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-5 

MB -Approval 235.8 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

100 Litra 

 

Δζκα  (10,00) 

ευρϊ 

 

 

1.000,00 

 

12 

 

Υγρά φρζνων DOT -4 

 

SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

 

0,250 

Litra 

 

150 τεμ 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι  λεπτά 

(01,20) 

 

       180,00 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ad Blue 

Υψθλισ κακαρότθτασ υδατικό διάλυμα ουρίασ, το 

οποίο χρθςιμοποιείται ωσ πρόςκετο μείωςθσ οξειδίων 

του αηϊτου (ΝΟχ) για κινθτιρεσ φορτθγϊν και 

λεωφορείων γενιάσ EURO IV, V (και μελλοντικϊσ  

EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιαςμζνοι με ςφςτθμα 

καταλυτικισ επεξεργαςίασ καυςαερίων SCR (Selective 

Catalytic Reduction). Θα πρζπει να πλθροί τισ 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

 

6500 Litra 

 

Ζνα ευρϊ  

(01,00) 

 

 

  6.500,00 
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προχποκζςεισ του γερμανικοφ οίκου Blue Sky 

Automotive CmbH, ςχετικά με τθν πλιρθ κάλυψθ των 

απαιτιςεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

 

18 ι 20 

Litra 

 

1000 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

 

  1.200,00 

 

15 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

100 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

   1.000,00 

 

16 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

 

Αναλογία 1:1000, για κερμοκραςία ζωσ -30 οC 

 

20 Litra 

 

100 Litra 

Δϊδεκα (12,00) 

ευρϊ 

 

1.200,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

425,62 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

58.445,62 

 

Φ.Ρ.Α. 24% 

 

14.026,95 
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ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  (Εβδομιντα δφο χιλ. τετρακόςια εβδομιντα δφο ευρϊ και πενιντα επτά λεπτά  )                                    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

72.472,57 

 

                             

                                            

Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι 20 ι 

25  Litra 

 

40 Litra 

 

Ζξι (06,00) 

ευρϊ 

 

      

240,00 

 

2 

 

 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

   40,00 
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Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

       1,20 

ΣΥΝΟΛΟ 281,20 

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24% 67,49 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Τριακόςια ςαράντα οκτϊ ευρϊ εξιντα εννζα  λεπτά)                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 348,69 

 

 

 

 

Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 
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1 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

18 θ  20    

Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Τρία (03,00) 

ευρϊ  

 

 

60,00 

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ι  20 ι 

25   Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Ζξι  ευρϊ (06,00)  

 

 

  120,00 

 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

2 Litra 

 

 

Ρζντε ευρϊ  

(05,00) 

 

 

10,00 

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

G11 / ςυμβατό ςε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτικι προςταςία τουλάχιςτον  - 25 οC 

Αντικερμικι κάλυψθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον   

+ 106 οC 

 

18 ι 20 

Litra 

 

20 Litra 

 

Ζνα ευρϊ και 

είκοςι λεπτά 

(01,20) 

 

24,00 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



   - 152 -  

 

 

 

5 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δζκα (10) ευρϊ 

 

   40,00 

 Ειςφορά εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων βάςει νόμου  2.939/2001 *ΦΕΚ 179+ και Ρ.Δ. 82/2004 *ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

01,26       

ΣΥΝΟΛΟ 255,26 

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24% 61,26 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( Τριακόςια δζκα ζξι ευρϊ και πενιντα δφο λεπτά)                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 316,52 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



   - 153 -  

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

    Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ                

4.   ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΕΑΣ 

ΔΑΡΑΝΘ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Ρ.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

72.472,57 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

 

348,69 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

316,52 

                                

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



   - 155 -  

 

                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.137,78 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου  

 

 

Τςεκοφρασ Θεοφάνθσ 

    Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Διαχείριςθσ & 

Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 

Κων/νοσ Καλογιρου  

Μθχανικόσ Οχθμάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                               ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 2020-2021-2022 

 

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΡΟΣ –ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΡΟ- 

ΣΦΟΑΣ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

   1 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 5W40 

   

100 Litra 

  

 

2 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 10W40 

   

100 Litra 
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3 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

8500 Litra 

 

 

4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

15W40 

   

4500 Litra 

  

 

 

5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

   

 

 

4000 Litra 

  

 

 

  6 

 

 

Λιπαντικό μθχανικϊν 

ςυςτθμάτων 

10W30 

   

 

 

700 Litra 

  

 

 

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

   

 

24 Litra 
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8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων ISO 68 

   

 

 

19000 Litra 

  

 

9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

   

 

900 Litra 

  

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

   

 

800 Litra 

  

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

   

 

300 Litra 

  

 

12 

 

Υγρά φρζνων DOT -4 

   

400 τεμ 

  

 

13 

 

 

Ad Blue 

   

 

16500 Litra 

  

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

   

3000 Litra 
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(ζτοιμο προσ χριςθ) 

 

 

15 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

   

320 Litra 

  

 

16 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

   

300 Litra 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Φ.Ρ.Α. 24% 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  (……………………………………………………………………………………………………….) 

ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 
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Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΡΟΣ –ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΡΟ- 

ΣΦΟΑΣ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

 

1 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

   

120 Litra 

  

 

2 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

   

20 Litra 

  

 

3 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

   

12 Litra 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24%  

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( ……………………………………………………………………………..)ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



   - 161 -  
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Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΡΟΣ –ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΡΟ- 

ΣΦΟΑΣ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

   

 

 

60 Litra 

  

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

   

 

60 Litra 

  

 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

   

 

6 Litra 
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4 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

   

60 Litra 

  

 

5 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

   

12 Litra 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24%  

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( …………………………………………………………………………..)ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                               ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΘ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

6. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 2020-2021-2022 

 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΕΑΣ 

     ΔΑΡΑΝΘ 

 (ΜΕ ΤΟ Φ.Ρ.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

                               

                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Ιωάννινα                       Ο Ρροςφζρων ………./……./2020
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό 17336/5346) 

 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
Ρνομαςία Φράπεηασ...............................................................................  

Ματάςτθμα.............................................................................................  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ..........  

Ευρϊ.................................…  

Σροσ  

ΔΘΞΡ ΙΩΑΟΟΙΦΩΟ…………………………………………. 

 

ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ ΑΤ..................ΕΧΤΩ ….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία 

παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, για ποςό των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ του 

(όνομα διαγωνιηόμενου), Δ/νςθ. (ζδρα διαγωνιηόμενου), με ΑΦΞ …….. για τθ ςυμμετοχι τ.. 

ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 

………… για τθν προμικεια «……………………………», ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. ..... ..../..../2020 

προκιρυξθ του Δθμάρχου ………………………………………….. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω ……. που απορρζουν από τθ 

ςυμμετοχι τ.. ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  
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Φο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά 

από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Χπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν.................... 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 

Δθμόςιο και τα ΟΣΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηά μασ. 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
 

Ρνομαςία Φράπεηασ...............................................................................  

Ματάςτθμα.............................................................................................  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ..........  

Ευρϊ.................................…  

 

Σροσ  

ΔΘΞΡ ΙΩΑΟΟΙΦΩΟ……………. 
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ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΜΑΝΘΥ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΑΤ..................ΕΧΤΩ ….. 

 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία 

παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, του ποςοφ των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με ΑΦΞ ………………. για τθν καλι 

εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. ςυνολικισ αξίασ ……….. που αφορά τθν 

προμικεια  «……………………………………………», ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. ..... ..../..../2020, 

προκιρυξθ του Δθμάρχου ………………………………………………... 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν καλι 

εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  

Φο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά 

από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Χπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν...........................................  

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 

Δθμόςιο και τα ΟΣΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηά μασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό 17336/5346) 
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Δθμόςια Σφμβαςθ προμθκειϊν  …………………………………………..για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν 

του Διμου ……………………………… 

Υτα Ιωάννινα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, αφενόσ ο    

Διμοσ Ιωαννιτϊν, με Α.Φ.Ξ. 997908926 και Δ.Ρ.Χ. ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ, και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τον Διμαρχο ………………………………. και αφετζρου ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο 

(πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία ................... με τθν επωνυμία «.....................................................» 

με δ.τ. «.........................» που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Φ.Μ. ......, τθλ. 

................., φαξ ..............., με Α.Φ.Ξ. .................... & Δ.Ρ.Χ. ...................... και εκπροςωπείται 

νόμιμα από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο 

εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα με το Ματαςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από 

.............. Σρακτικό του Δ.Υ. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Σ.Ε.), ςυμφϊνθςαν και ζκαναν 

αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Υφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ κατακυρϊκθκε ςτον 

ανάδοχο «.............................» (πλιρθ ςτοιχεία) το αποτζλεςμα του μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, 

για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και λιπαντικϊν για το Διμο Ιωαννιτϊν και τα νομικά του 

πρόςωπα (Διακιρυξθ ………), και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………... 

Ψςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, 

υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 

ΑΘΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΙΜΘ 

Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ………………………………….. για τισ 

ανάγκεσ………………………………………………………………………., ςφμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουκεί (ςυμπλθρϊνεται βάςει τθσ προςφοράσ του αναδόχου): 

 

ΜΑΘΑΤΡ ΣΡΥΡΟ ΥΧΞΒΑΥΘΥ  ………………€ 

Φ.Σ.Α  ………………€ 

ΣΥΝΟΛΟ  ………………€ 

ΔΙΜΑΙΩΞΑ ΣΤΡΑΙΤΕΥΘΥ  ………………€ 

Φ.Σ.Α ………………€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ 

ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΡΟΑΙΕΣΘΣ 

………………€ 

 

ΑΘΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται:  
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Φο πετρζλαιο κίνθςθσ και θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα παραδίδονται τμθματικά και ο εφοδιαςμόσ 

των αυτοκινιτων και μθχανθμάτων του Διμου και των Οομικϊν προςϊπων κα γίνεται είτε 

από αντλία εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου , είτε από αντλία που κα βρίςκεται ςε 

ακτίνα το πολφ τεςςάρων (4) χιλιομζτρων από τθν ζδρα του Διμου. Φο πετρζλαιο κζρμανςθσ 

κα παραδίδεται ςτισ κατά τόπουσ δεξαμενζσ των κτιρίων του Διμου των Οομικϊν προςϊπων 

και των Υχολικϊν Επιτροπϊν ςε κάκε δθμοτικι ενότθτα. 

Ρι παραγγελίεσ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα γίνονται τμθματικά κατ’ ελάχιςτο ανά 

εβδομάδα. Ρ προμθκευτισ κα ειδοποιείται μζχρι και μία (1) θμζρα πριν τθν οριηόμενθ κατ 

ελάχιςτο εβδομαδιαία παράδοςθ για τθν θμζρα και τον τόπο παράδοςθσ του πετρελαίου 

κζρμανςθσ και κα είναι υποχρεωμζνοσ να τισ εκτελεί μζχρι το μεςθμζρι τθσ επόμενθσ θμζρασ, 

αφαιρουμζνων των αργιϊν, ςτον τόπο παράδοςθσ που ορίηεται από τθν ειδοποίθςθ. λα τα 

λιπαντικά κα μεταφζρονται και κα παραδίδονται τμθματικά ςτθν αποκικθ του Διμου  ι ςτον 

τόπο των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τθν επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 

αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 

4412/2016. Υτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 

χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 

κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 

επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ 

ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο 

ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 

υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 

παραδϊςει το υλικό. 

Ξετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο 

οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 

ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16  ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Ματά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 

διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και 

ο ανάδοχοσ. Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
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Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 

(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) 

ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ 

αναδόχουσ. 

Χλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με 

βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 

παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα 

του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Φα 

ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  

διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 

εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ 

εξζταςθσ, με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ο.4412/16. 

Φο αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο 

μζρθ. 

Ρ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά 

τα αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 

πραγματοποιείται άμεςα. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 

από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 

παραλαβι ςυντελζςτθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και 

εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάςθ μόνο 

το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ 

τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ 

του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 

του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 

αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 

ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 

ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι 

ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε 
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όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το 

άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από 

τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Σοιο ςυγκεκριμζνα:  

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΘΣΘΣ 

α) Σετρζλαιο κίνθςθσ και αμόλυβδθ βενηίνθ 

Φο πετρζλαιο κίνθςθσ και θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα παραδίδονται θμερθςίωσ και ο εφοδιαςμόσ 

των αυτοκινιτων και μθχανθμάτων του Διμου και των Ο.Σ.Δ.Δ. κα γίνεται είτε από αντλία 

εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου, είτε από αντλία που κα βρίςκεται ςε ακτίνα το πολφ 

τεςςάρων (4) χιλιομζτρων από τθν ζδρα του Διμου  

Φο όριο των 4 χιλιομζτρων ςε ακτίνα από τθν ζδρα του Διμου για τθν προμικεια υγρϊν 

καυςίμων κίνθςθσ ορίςτθκε μετά από εκτίμθςθ ςυγκριτικϊν ςτοιχείων του Διμου ωσ προσ τισ 

προςφερόμενεσ τιμζσ παρελκόντων διαγωνιςμϊν ςχετικϊν με το κζμα, επειδι θ απόςταςθ 

τθσ μετακίνθςθσ των οχθμάτων του Διμου μεγαλφτερθ των 8 χιλ. (4+4=8 χιλ.) για τθν 

προμικεια των υγρϊν καυςίμων κα κακιςτοφςε αςφμφορθ τθν προμικεια λόγω τθσ μεγάλθσ 

απόςταςθσ μετακίνθςθσ των οχθμάτων. Επιςθμάνετζ ότι θ αναφορά ςτθν απόςταςθ του 

πρατθρίου από τθν ζδρα του Διμου αφορά ακτίνα και όχι πραγματικι απόςταςθ όδευςθσ θ 

οποία όπωσ γίνεται αντιλθπτό κα είναι ςαφζςτατα μεγαλφτερθ. 

Υε περίπτωςθ που το πρατιριο βρίςκεται ςε ακτίνα μεγαλφτερθ των τεςςάρων (4) χιλιομζτρων 

από τθν ζδρα του Διμου  τότε ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι 

και χωρίσ οποιαδιποτε πρακτικό πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα αρχι παράδοςθ των 

καυςίμων. Θ παράδοςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, κα γίνεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 

Διμου και ςε χϊρο που κα κακορίηεται ςτθ ςφμβαςθ, ςτα οχιματα και μθχανιματα αυτοφ. 

Ρι αναγραφόμενεσ ςτθ μελζτθ, ποςότθτεσ καυςίμου, είναι οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ 

παράδοςθσ του κάκε καυςίμου για είκοςι τζςςερισ  (24) θμερολογιακοφσ μινεσ με δικαίωμα 

ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για άλλουσ δϊδεκα (12) μινεσ, οι 

αναγραφόμενεσ ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και όχι δεςμευτικζσ. Δθλαδι, κακϊσ οι 

παραγγελίεσ κα γίνονται ανάλογα με τισ εκάςτοτε λειτουργικζσ ανάγκεσ του Διμου και των 

νομικϊν προςϊπων είναι πολφ πικανό να μθ χρειαςτεί να παραδοκοφν ςτο ςφνολό τουσ οι 

εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ. 

Υε περίπτωςθ μθ προμικειασ του ςυνόλου των αναγραφόμενων ςτθ παροφςα μελζτθ 

ποςοτιτων –καυςίμων - ωσ τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ δε δικαιοφται να αξιϊςει 

αποηθμίωςθ για αυτό από το Διμο και τα νομικά πρόςωπα. 
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ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 

λα τα λιπαντικά κα μεταφζρονται και κα παραδίδονται τμθματικά ανά εβδομάδα ςτθν 

αποκικθ του Διμου ι ςτον τόπο των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τθν επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

Θ αναγραφόμενθ ςτθ μελζτθ ποςότθτα κάκε είδουσ (λιπαντικοφ και λοιποφ υλικοφ), είναι θ 

εκτιμϊμενθ ποςότθτα παράδοςθσ του είδουσ και για είκοςι τζςςερισ (24) θμερολογιακοφσ 

μινεσ με δικαίωμα ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για άλλουσ δϊδεκα (12) 

μινεσ. Αυτι θ ποςότθτα είναι ενδεικτικι και όχι δεςμευτικι. Δθλαδι, κακϊσ οι παραγγελίεσ 

κα γίνονται ανάλογα με τισ εκάςτοτε λειτουργικζσ ανάγκεσ του Διμου, είναι πολφ πικανό να 

μθ χρειαςτεί να παραδοκοφν ςτο ςφνολό τουσ οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ. 

Υε περίπτωςθ μθ προμικειασ του ςυνόλου των αναγραφόμενων ςτθ παροφςα μελζτθ 

ποςοτιτων ωσ τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ δε δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ 

για αυτό από το Διμο.  

Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 

εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 

ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ο 4412/16. 

 

ΑΘΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 

α) Φιμολόγιο Σϊλθςθσ υπζρ τθσ Χπθρεςίασ. 

β) Σρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν. 

γ) Νοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο 

Ο.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 

ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Μράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων), 

θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Σ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ 
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Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε 

κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 

του ν. 4412/201660 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Σ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ.61.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου 

Ο.Γ.Α 20% 

.Ρ Φ.Σ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ 

ζτουσ 2020. 

  

ΑΘΟ 4ο: ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Σαραλαβισ. 

Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 

καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Σαραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ 

όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Σαραλαβισ, που ζχει 

οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

                                                 
60

 Ο σπόνορ, ηπόπορ και η διαδικαζία κπάηηζηρ ηων ωρ άνω σπημαηικών ποζών, καθώρ και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για ηην εθαπμογή ηηρ ωρ άνω κπάηηζηρ  εξαπηάηαι από ηην 

έκδοζη ηηρ κοινήρ απόθαζηρ ηος Υποςπγού Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού και 

Οικονομικών ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 36 ηος ν. 4412/2016 
61

 Από 22-3-2017 βάζει ηηρ ΚΥΑ 1191/2017 Υποςπγών Οικονομικών –Γικαιοζύνηρ ( Φ.Δ.Κ   

969/Β/22-3-2017 ) 
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Θ Επιτροπι Σαραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Οόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι 

κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ. 

Ματά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ο.4412/16. 

 

ΑΘΟ 5ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ 

και τισ υποδείξεισ του Διμου . 

2. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ 

του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ρ Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι 

αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί 

από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν 

παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Χπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε 

τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Διμου. 

5. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των 

υλικϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ 

εκπρόςωπο του τον/τθν κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία 

με τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ Χπθρεςίασ για τθν οποία γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν 

από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 

ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α' του Ο.4412/16. 

 

ΑΘΟ 6ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ρ Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Υφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να 

επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Υφμβαςθσ.  

ΑΘΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



   - 175 -  

 

Φροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ο.4412/16. 

 

ΑΘΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ο.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ο.4412/16και, ωσ εκ 

τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ο.4412/16. 

 

ΑΘΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, και μζχρι τθν παράδοςθ του 

ςυνόλου των υπό προμικεια ειδϊν, θ οποία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι 

δφο ζτθ. Εφόςον ενεργοποιθκεί το δικαίωμα προαίρεςθσ θ ςφμβαςθ κα διαρκζςει για ζνα 

ζτοσ ακόμα. 

 

ΑΘΟ 10ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΙΣ 

1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του 

και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 

χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 

206 του ν.4412/16, 

2. Ρ οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 

ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε 

με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Υυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
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3. Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 

ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 

του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι 

εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 

ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ο.4412/16. 

ΑΘΟ 11ο   : ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Οομοκεςία και κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Χπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 

εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο 

Οομό ΑΦΦΙΜΘΥ αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα 

δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ 

των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Υε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 

υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα 

κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ Ρικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, το δε άλλο 

επιδόκθκε ςτον «ΑΟΑΔΡΧΡ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό 17336/5346.) 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΚΙΝΘΣΘΣ» 

Ρ  Ο Σ Φ Ο  Α  

ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΜΑΔΑ………. 

Φου   ……………………………………………………………… 

Ζδρα ……………………………………………………………… 

Ρδόσ ………………………………………. Αρικμόσ ………………. 

Φθλζφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ  

ΕΡΙ ΤΘΣ ΕΡΙΣΘΜΘΣ ΜΕΣΘΣ ΜΘΝΙΑΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΘΣ ΤΙΜΘΣ  

ΡΩΛΘΣΘΣ  

ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

1. Βενηίνθ super ….…..%  
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2. Βενηίνθ αμόλυβδθ ….…..%  

3. Σετρζλαιο κίνθςθσ ……...%  

 

 

Ιωάννινα ………………2020 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό 17336/5346) 

 

 

 

Β1.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α

/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΡΟΣ 

–ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΡΟ- 

ΣΦΟΑΣ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ Litra θ 

Kgr 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΟΛΟΓΑ

ΦΩΣ & 

ΑΙΘΜ

ΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

   

1 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 5W40 

   

100 Litra 

  

 

2 

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρα 

SAE 10W40 

   

100 Litra 

  

 

 

3 

 

Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα 

SAE 10W40 

   

8500 Litra 

  

 

 

4 

 

Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα 

SAE 15W40 

   

4500 Litra 

  

 

 

5 

 

 

Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα 

SAE 20W50 

   

 

 

4000 Litra 

  

ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩΕΩ-ΙΙ4



   - 179 -  

 

                                                                                                                                                             
 

 

  

6 

 

 

Λιπαντικό μθχανικϊν 

ςυςτθμάτων 

10W30 

   

 

 

700 Litra 

  

 

 

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

   

 

24 Litra 

  

 

 

 

8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων ISO 68 

   

 

 

19000 Litra 

  

 

9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

   

 

900 Litra 

  

 

 

1

0 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

   

 

800 Litra 

  

 

1

1 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

   

 

300 Litra 

  

 

1

2 

 

Υγρά φρζνων DOT -4 

   

400 τεμ 

  

 

1

3 

 

 

Ad Blue 

   

 

16500 Litra 

  

 

1

4 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

   

3000 Litra 

  

 

 

1

5 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

   

320 Litra 

  

 

1

6 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

   

300 Litra 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
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Φ.Ρ.Α. 24% 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  (……………………………………………………………………………………………………….) 

ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Β2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΑΓΩΓΘΣ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 

 

 

 

Α

/

Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΡΟΣ 

–ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΡΟ- 

ΣΦΟΑΣ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤ

Α ΣΕ Litra 

θ Kgr 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΟΛΟΓΑΦ

ΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤ

ΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

 

1 

Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρα 

SAE 10W40 

   

120 Litra 

  

 

2 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

   

20 Litra 

  

 

3 

 

Αντιψυκτικό ςυμπυκνωμζνο 

   

12 Litra 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 

24% 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( ……………………………………………………………………………..)ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Β3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΛΕΚΑΝΟΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

Α/Α 

 

ΤΥΡΟΣ  

ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΡΟΣ 

–ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΡΟ- 

ΣΦΟΑΣ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ 

Litra θ Kgr 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 
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1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

20W50 

   

 

 

60 Litra 

  

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινθτιρα SAE 

10W40 

   

 

60 Litra 

  

 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

   

 

6 Litra 

  

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντικερμικό 

(ζτοιμο προσ χριςθ) 

   

60 Litra 

  

 

5 

 

Αντιψυκτικό 

ςυμπυκνωμζνο 

   

12 Litra 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                                                                                                             Φ.Ρ.Α. 24%  

ΟΛΟΓΑΦΩΣ & ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  ( …………………………………………………………………………..)ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’ – Ε.Ε.Ε.Σ. 

(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό ………………………..) 

 

Στον (υπο)φάκελο µε τθν ζνδειξθ «∆ικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά», μαηί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογθτικά υποβάλλεται και  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφµβαςθσ (ΕΕΕΣ)i ςφμφωνα 
µε το άρκρο 79 του ν. 4412/16, , ςυμπλθρωμζνο  (ΥΧΞΣΝΘΤΩΥΘ : ΜΕΟΥΣ ΙΙ (ΕΟΡΦΘΦΕΥ  Α,Β,Γ και Δi ) 
,ΜΕΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΟΡΦΘΦΕΥ  Α,Β,Γ και   Δi  ) , ΜΕΟΥΣ IV (α. Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 
 ) ϊςτε να δθλϊνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  οι ςχετικζσ  πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από 

τθ διακιρυξθ και τα ςχετικά πεδία ΕΕΕΥ   και υποβάλλεται µε τθν παρακάτω διαδικαςία:  

(1) Θ ανακζτουςα αρχι:  

(α) ∆θμιουργεί (ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία) μζςα από  

τθν  ιςτοςελίδα:  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΥ για τθν 

ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ.  

(β) Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του ΕΕΕΣ, επιλζγει εξαγωγι.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο 

γνωςτό πρόγραµµα που ζχουμε ςτουσ Θ/Υ).  
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Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘ∆ΘΣ µαηί µε τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ.  

(2) Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:  

(α) Σρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΥΘ∆ΘΥ, να το  αποκθκεφςει ςτον Θ/Χ του και 

να µμεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.  

Υτθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕΥ» και να τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το 

αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΥ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΥΘ∆ΘΥ.  

 (β) Υτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 

κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία µε τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. 

Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο.  

 (γ) Επιλζγει  «Εκτφπωςθ». Φο αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ µορφι και είναι πλζον δυνατι θ 

εκτφπωςθ του µε χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Υε περιβάλλον Microsoft 

Windows, το ΕΕΕΥ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF µζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ 

 λειτουργία εκτφπωςθσ PDF).  ∆ιαφορετικά,  µπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε 

πρόγραµµα δθμιουργίασ αρχείων PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Υε περιβάλλον Mac OSX ι 

Linux, το eΕΕΕΥ µπορεί να εκτυπωκεί από κάκε φυλλοµετρθτι.  

(δ) Χπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόµθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 

ιςτοςελίδα).  

(ε) Χποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΥ τόςο ςε µορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ 

προςφοράσ του µε τα δικαιολογθτικά ςυµµετοχισ.  

Σθμείωςθ1: Θ υποχρζωςθ υποβολισ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Ζγγραφου Υφμβαςθσ ( ΕΕΕΥ) του άρκρου 79 

παρ 4 Ο.4412/16 ,περί μθ ζκδοςθσ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ για τουσ λόγουσ α-ςτ του 

άρκρου 73Ο.4412/16, αφορά ςε κάκε πρόςωπο που είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων 

ι ελζγχου ςε αυτό.  

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και 

Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,  

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ 

του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.  
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