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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”– ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5505» 
   
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 907/11/12.10.2016 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Α.Ε., την προµήθεια  του θέµατος, προϋπολογισµού 
195.000,00€, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τον Κανονισµό  Προµηθειών της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε» και το άρθρο 32  του Ν.4412/2016 (∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 
δηµοσίευση), και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω 
Σύµβασης.  
Τα αντίστοιχα CPV της παρούσας προµήθειας είναι τα εξής: CPV 09135100-5-Πετρέλαιο θέρµανσης, 
09132100-4-Αµόλυβδη βενζίνη, 09134100-8-Πετρέλαιο ντίζελ. Σχετικό Α∆Α Ανάληψης Υποχρέωσης: 
ΩΜΣ446Ψ8ΟΝ-ΒΧΩ.  Σχετικά Α∆Α Έγκρισης ∆απάνης:79ΓΦ46Ψ8ΟΝ-∆Α8 & Ω34Ο46Ψ8ΟΝ-ΡΓΞ. 
Για την επιλογή του προµηθευτή θα κατατεθούν προσφορές, στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (6ο 
χλµ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και µετά από δηµοσίευση της εν λόγω 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» (www.egnatia.eu ή 
www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2313) στην οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν 
πρόσβαση. Πληροφορίες στο τηλ.: 2310470342, 2310470453, φαξ: 2310470151 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιµής ανά Οµάδα, και συγκεκριµένα βάσει της «χαµηλότερης τιµής» για κάθε Οµάδα 
χωριστά. 
 Η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει περισσότερους του ενός προµηθευτές (πάντα µε κριτήριο τη χαµηλότερη για 
κάθε Οµάδα τιµή). Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα κατάθεσης προσφοράς για κάθε Οµάδα χωριστά ή και για το 
σύνολο τους εφόσον το επιθυµούν σύµφωνα µε το παραρτήµατα της παρούσας πρόσκλησης. 
Ως χαµηλότερη τιµή ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαµορφωµένης κάθε 
φορά µέσης λιανικής τιµής πώλησης όπως αυτή  προσδιορίζεται και δηµοσιεύεται  από το παρατηρητήριο τιµών 
υγρών καυσίµων  του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή όπως αυτή προκύπτει από τον αρµόδιο φορέα 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ανά οµάδα και ανά νοµό. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης είναι ένα (1) έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του εκάστοτε συµβατικού ποσού και 
µε δυνατότητα χρονικής παράτασης έως ένα (1) επιπλέον έτος. ∆ηλαδή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ 
αυτής “δικαίωµα προαίρεσης” συνιστώµενο στη δυνατότητα µονοµερούς παράτασης της αρχικής σύµβασης 
µέχρι ενός (1) επιπλέον έτους και έως εξαντλήσεως του εκάστοτε συµβατικού ποσού. 
Για τις Οµάδες 4,5,6 και 7 το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 
προκύπτουν, στις δεξαµενές κατανάλωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Για τις Οµάδες 7 έως και 19 το πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασµό των ΕΗΖ των σηράγγων αρµοδιότητας της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα παραδοθεί τµηµατικά ή εξ’ ολοκλήρου στις δεξαµενές κατανάλωσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα έρχεται σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή, λαµβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες του, για την υλοποίηση της προµήθειας  και  πάντα µε γνώµονα την κάλυψη των αναγκών που 
θα προκύπτουν. 
Οι ποσότητες της σύµβασης καθορίζονται ανάλογα µε την µέση τιµή που διαµορφώνεται καθηµερινά και 
ανακοινώνεται ανά νοµό, αφαιρούµενης του ποσοστού έκπτωσης του αναδόχου.  Συγκεκριµένα οι ποσότητες 
κάθε οµάδας αποτελούν το πηλίκο της διαίρεσης της προϋπολογισθείσας αξίας ανά οµάδα προς την 
προσφερόµενη τιµή του αναδόχου. Οι δε ποσότητες που αναγράφονται στην πρόσκληση είναι ενδεικτικές και 
µη δεσµευτικές. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
Οι Φάκελοι Συµµετοχής, οι οποίοι εµπεριέχουν 2 υποφακέλους (∆ικαιολογητικά συµµετοχής και Οικονοµική 
Προσφορά), υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι προσφέροντες, αρκεί να περιέλθουν 
στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», 6ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 11.00  
Η αποσφράγιση των Φακέλων συµµετοχής και προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Προµήθειας την 
Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ». 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στην οποία θα αναγράφονται: 

• τίτλος της Σύµβασης,  
• Τα στοιχεία του προσφέροντος (Επωνυµία µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης ή κοινοπραξίας ή 
ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου, τίτλος ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail). 

• Τα στοιχεία του εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου του Προσφέροντα 
(ονοµατεπώνυµο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) 

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση εταιρειών, η αίτηση θα συνοδεύεται από: 
(α) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Ένωσης περί ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινού 
εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζόµενου.  

(β)  ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του. 
(γ) ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου, σε περίπτωση Ένωσης, περί του ποσοστού συµµετοχής κάθε µέλους 
της Ένωσης.  

(δ) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας περί της σύστασης κοινοπραξίας, του ποσοστού 
συµµετοχής κάθε µέλους της και του ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινού εκπροσώπου 
αυτής. 

2.  Αντίγραφο άδειας εµπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών από τις αρµόδιες υπηρεσίες που αποτελεί 
και το αντικείµενο της δραστηριότητας τους και επιπλέον για τις οµάδες 1,2 και 3 Αντίγραφο Καινούργιας 
Άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων από την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή (σύµφωνα µε το 
υπ΄αριθµ. 52233/3423/10-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών, Α∆Α ΩΖ651-ΠΙ4), ώστε να 
περιλαµβάνει το σύστηµα εισροών-εκροών. 

3.  ∆ήλωση, από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλος Κοινοπραξίας ή Ένωσης, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό τους κανενός από τους λόγους 
αποκλεισµού, συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρατήµατος ΙV της παρούσας.  

4.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος (για τους συµµετέχοντες στις ΟΜΑ∆ΕΣ 1, 2 και 3 
"Βενζίνη αµόλυβδη - Πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων -µηχανηµάτων") µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία 
διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων και ότι αυτό βρίσκεται περιµετρικά σε απόσταση   εντός  των 6 
χλµ από τις κατά τόπου έδρες της εταιρείας όπως ακριβώς ορίζονται στο τεχνικό αντικείµενο της 
προµήθειας. 

 Οι ανωτέρω απαιτούµενες δηλώσεις (3 και 4) θα πρέπει να φέρουν σχετική θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο Υπόδειγµα στο 
αντίστοιχο Παράρτηµα της πρόσκλησης ή παρόµοιο. Η Οικονοµική Προσφορά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά 
το ποσοστό έκπτωσης το οποίο θα  διατυπώνεται αριθµητικώς και ολογράφως.  
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου, υπογράφεται από τον 
ίδιο τον υποψήφιο σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της (νοµίµως εκπροσωπούµενα), 
είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο και να φέρει σφραγίδα της εταιρίας. 
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί, χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν 
είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται. 
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως µη κανονικές ή 
απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές γίνονται αποδεκτές εφόσον ζητηθούν από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ». 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω, η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν στην 
υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρίας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση τους, τους αριθµεί και τους 
µονογράφει. Μετά τη λήξη του σταδίου του ελέγχου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, η Επιτροπή Προµήθειας, 
ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές και προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων των Οικονοµικών 
Προσφορών.  
Τις µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα τους σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, και κατατάσσει τους 
υποψήφιους κατά σειρά µειοδοσίας.  
Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο Πρακτικό µε την κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά 
µειοδοσίας και θα προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον/στους υποψήφιο/ους που προσέφερε/αν τη 
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χαµηλότερη τιµή ανά Οµάδα και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%). Σε περίπτωση απόλυτης 
ταύτισης οικονοµικών προσφορών, µπορεί να διενεργηθεί κλήρωση από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την 
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν πρόσκλησης των υποψηφίων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε 
τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης από το αρµόδιο όργανο της Εγνατία Οδός Α.Ε., ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής, ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) όλους τους συµµετέχοντες, πλην του προσωρινού 
ή των προσωρινών αναδόχων, για τη διάθεση της κατακυρωτικής απόφασης και του Πρακτικού και το χρόνο 
λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  
Ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στην Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η προθεσµία υποβολής ενστάσεων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης 
της διάθεσης της απόφασης. Το αρµόδιο όργανο της Εγνατία Οδός Α.Ε αποφασίζει οριστικά επί των 
ενστάσεων και την κοινοποιεί σε όλους τους συµµετέχοντες. 
 
ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ανάθεση της προµήθειας ολοκληρώνεται µε την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης του αρµόδιου όργανου της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». Πριν την αποστολή της Απόφασης Ανάθεσης στον ανάδοχο ή στους αναδόχους µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή τηλεοµοιοτυπίας (fax), θα ζητηθεί από τον προσωρινό ή τους 
προσωρινούς αναδόχους, µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών να προσκοµίσουν τα επιµέρους δικαιολογητικά και 
έγγραφα, νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης (ποινικό µητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναµου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα 
και πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου). Εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία γίνουν δεκτά, κοινοποιείται η 
Απόφαση Ανάθεσης  στον/στους  ανάδοχο/αναδόχους προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση.  
Για  να υπογραφεί η Σύµβαση,ο Προµηθευτής ή οι Προµηθευτές οφείλουν να καταθέσουν: 
α.  Την εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της παρούσας, 
β. ∆ήλωση ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης σε περίπτωση έδρας του Προµηθευτή εκτός 
Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του ορισµού του παραπάνω αντικλήτου, 
γ. Συµβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας. Η σύµβαση επί Ενώσεων ή Κοινοπραξιών υπογράφεται από τον νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που 
ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς. 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Ο προϋπολογισµός της κάθε οµάδας  αποτελεί τη συµβατική αµοιβή/αξία της σύµβασης και δεν 
περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). H συµβατική αµοιβή είναι σταθερή και οι τιµές της 
Οικονοµικής προσφοράς θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή, για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία, µέχρι και την περάτωση της υπόψη προµήθειας. Οι πληρωµές θα 
ολοκληρώνονται εντός 10 ηµερών από κάθε τµηµατική παράδοση/παραλαβή των προϊόντων της 
προµήθειας, την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο όργανο για την επίβλεψη της προµήθειας 
και την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Ε.Ο.Α.Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 
 
1.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα κίνησης και θέρµανσης θα είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα 
Ελληνικά Κρατικά ∆ιυλιστήρια (ΕΛ.∆.Α., ΕΛ.ΠΕ. κλπ.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε 
ορίζονται από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή ισοδύναµου οργανισµού 
άλλων κρατών µελών της Ε.Ε.  
Γενικά, τα καύσιµα κίνησης και το πρατήριο του αναδόχου θα πρέπει να συµµορφώνονται προς τις παρακάτω 
διατάξεις καθώς και µε κάθε άλλη ισχύουσα νοµοθεσία :  

 1) Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501 Β/29-2-2012): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της 
ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου», όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 94/2012/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012- ∆ιόρθωση σφαλµάτων 
στο ΦΕΚ 2075 Β/4-7-12).  

 2) Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012): «Μέτρα για τη µείωση της ποσότητας των ατµών 
βενζίνης, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά µε τη φάση ΙΙ της ανάκτησης 
ατµών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασµού µηχανοκίνητων οχηµάτων σε πρατήρια καυσίµων» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009». (Αφορά 
µόνο την προµήθεια καυσίµων λιανικής πώλησης από ιδιόκτητα πρατήρια). 
 
 Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ανά είδος καύσιµου είναι οι εξής:  
 
 Α) Σε ότι αφορά το πετρέλαιο κίνησης (Diesel), τόσο το καύσιµο όσο και τα πρατήρια των αναδόχων, θα 
πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως µε την K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καύσιµα 
αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών», όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 
460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την υπ'αριθµ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 
Β/21-05-2015).  
 
 Β) Σε ότι αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης, τόσο το καύσιµο όσο και τα µέσα διανοµής των αναδόχων θα πρέπει 
να συµµορφώνονται µε  

1) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 
θέρµανσης»  

2) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β΄/5-9-03 – ∆ιόρθωση Σφαλµάτων στο ΦΕΚ-1630 Β/03): «∆ιαδικασίες 
χρωµατισµού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρµανσης» 

3) Την Κ.Υ.Α. 96/2014/14 (ΦΕΚ 2136 Β/05-08-2014) : Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 
2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε 
θείο». 

4) Την K.Y.A. Α8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-12): «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων 
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εµπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια 
α, β και γ του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και λοιπές διατάξεις.» (Αφορά µόνο τις µεταφορές πετρελαίου 
θέρµανσης µε ΙΧ βυτιοφόρα) 
 
 Γ) Σε ότι αφορά την αµόλυβδη βενζίνη, τόσο το καύσιµο όσο και τα πρατήρια των αναδόχων θα πρέπει να 
συµµορφώνονται πλήρως προς την Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2007): «Καύσιµα Αυτοκινήτων - 
Αµόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών». 
 
 Για όλες τις κατηγορίες καυσίµων :  

 Κατά την παράδοση θα εφαρµόζονται µε µέριµνα του προµηθευτή οι διατάξεις της αριθµ. Α2/718/14 Απόφασης 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης 
και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)». 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆είγµα καυσίµου που θα προµηθευτεί η εταιρεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα µπορεί να σταλεί 
στο Γενικό Χηµείο του Κράτους για έλεγχο, προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία των συστατικών του µε τις 
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Η διαφοροποίηση των συστατικών του µε τις τεχνικές προδιαγραφές, θα έχει 
ως συνέπεια την αντικατάστασή του ολόκληρης της προµήθειας από καύσιµο σύµφωνο µε τις απαιτούµενες 
τεχνικές προδιαγραφές. 
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 - Το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να είναι φιλτραρισµένο και να είναι πλήρως απαλλαγµένο από άλλες 
προσµίξεις ή νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. Το 
πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να περιέχει ειδικά αντιµυκητιακά & αντιβακτηριακά πρόσθετα για την αποφυγή 
δηµιουργίας µυκήτων (µυκητολάσπης) λόγω του περιεχοµένου βιοντίζελ. 
  
 - Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να είναι φιλτραρισµένο και να είναι πλήρως απαλλαγµένο από άλλες 
προσµίξεις ή νερό. 
 
- Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι προδιαγραφών ίση ή καλύτερη 95 οκτανίων (RON) σύµφωνα µε τις κρατικές 
προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α., ΕΛ.ΠΕ. κλπ.). Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξή της µε βενζίνη Super ή 
νερό ή πετρέλαιο. 
 
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των υπό προµήθεια καυσίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται στις αποφάσεις του Γενικού Χηµείου του Κράτους 
(σχετικά ΦΕΚ 332/11-02-2004 και ΑΧΣ 355/2000, ΦΕΚ 410/B/11-04-2001, ΦΕΚ 1730/Β/27-12-2001 και ΑΧΣ 
354/2000 , ΑΧΣ 356/2000).  
 
- Τονίζεται ότι η “Εγνατία Οδός ΑΕ” διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα, ώστε να 
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του 
Κράτους. 
 
2.   ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Μεµονωµένες Επιχειρήσεις ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες µεταξύ Επιχειρήσεων και 
έχουν άδεια εµπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών από τις αρµόδιες υπηρεσίες και επιπλέον: 

 
• για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Βενζίνη αµόλυβδη - Πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων -µηχανηµάτων,  δικαίωµα 
συµµετοχής έχουν µόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σηµεία εφοδιασµού  (πρατήρια καυσίµων) 
περιµετρικά εντός 6 χλµ από τις κατά τόπου έδρες της εταιρείας όπως ακριβώς ορίζονται στο τεχνικό 
αντικείµενο της προµήθειας.  

 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιµής ανά Οµάδα, και συγκεκριµένα: 

Βάσει της χαµηλότερης τιµής για κάθε  Οµάδα χωριστά όπως ακριβώς ορίζεται στο τεχνικό 
αντικείµενό της    προµήθειας. 

Ως χαµηλότερη τιµή ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαµορφωµένης 
κάθε φορά µέσης λιανικής τιµής πώλησης όπως αυτή  προσδιορίζεται και δηµοσιεύεται  από το 
παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων  του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή όπως αυτή 
προκύπτει από τον αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ανά οµάδα και ανά νοµό.  

Επιπλέον γίνονται αποδεκτές προσφορές ανά οµάδα χωριστά ή συνδυασµό οµάδων ή  για το σύνολο της 
προµήθειας όπως ακριβώς αναγράφονται στο τεχνικό αντικείµενό της προµήθειας. 

4.  ΠΛΗΡΩΜΗ 

Οι πληρωµές των αναδόχων θα ολοκληρώνονται εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προβλεπόµενων δικαιολογητικών, από τα διαθέσιµα της εταιρείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Βενζίνη αµόλυβδη - Πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων 

A/A ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΟΛΗ)      ΟΧΗΜΑ ΙΧ ΝΟΜΟΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟ ΟΜΑ∆Α 

1 6 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΗΣ IX ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 54.000 60.000 € 

Αµόλυβδη 
βενζίνη - 
Πετρέλαιο 
κίνησης των 
οχηµάτων 

1 

2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΜΠΑΦΡΑ ΤΚ 326 

IX ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.000 15.000 € 

Αµόλυβδη 
βενζίνη - 
Πετρέλαιο 
κίνησης των 
οχηµάτων 

2 

3 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΟΠΙΣΘΕΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΟΥ  

IX ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

 

8.000 9.000 € 

Αµόλυβδη 
βενζίνη - 
Πετρέλαιο 
κίνησης των 
οχηµάτων 

3 

Σηµείωση: Η διεύθυνση του πρατηρίου υγρών καυσίµων βρίσκεται περιµετρικά σε απόσταση   εντός  των 6 χλµ 
από τις κατά τόπου έδρες της εταιρείας όπως ακριβώς ορίζονται στον ανωτέρω πίνακα                            
(Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Πετρέλαιο για θέρµανση 

A/A ΠΕΡΙΟΧΗ - 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΜΟΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
(ΛΙΤΡΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟ ΟΜΑ∆Α 

4 6 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4000 7.000 Πετρέλαιο 

θέρµανσης 
4 

5 
∆ΕΡΒΕΝΙ 9 ΧΛΜ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΕΡ. ΥΠ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1000 5.000 

9.460 € 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

4 

6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΜΠΑΦΡΑ ΤΚ 326 

Κ∆Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1000 8.000 Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

5 

7 ΑΝΗΛΙΟ ΚΕΚ ΑΝΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1000 7.000 

12.100 € 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

5 

8 
ΓΡΕΒΕΝΑ 3 ΧΛΜ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Κ∆Α ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1000 15.000 11.880 € Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

6 

9 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΟΠΙΣΘΕΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΟΥ  

ΠΕΡ. ΥΠ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 1000 3.000 2.200 € Πετρέλαιο 

θέρµανσης 
7 

Σηµείωση: Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύπτουν, 
στις δεξαµενές κατανάλωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα έρχεται σε συνεννόηση 
µε τον προµηθευτή, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του, για την υλοποίηση της προµήθειας  και  πάντα µε 
γνώµονα την κάλυψη των αναγκών που θα προκύπτουν. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : Πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασµό των ΕΗΖ των σηράγγων αρµοδιότητας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

A/A ΠΕΡΙΟΧΗ - 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΜΟΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
(ΛΙΤΡΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟ ΟΜΑ∆Α 

10 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΧΘ 
0+000 της Εγνατίας 

Οδού  

1.1.1 - C&C 
Ηγουµενίτσας 
(Λαδοχώρι) 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

8 

11 ΧΘ 8+700 της 
Εγνατίας Οδού 

1.1.3 - Βασιλικού ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3840 Πετρέλαιο 
κίνησης 

8 

12 ΧΘ 11+800 της 
Εγνατίας Οδού  

1.1.3 - C&C 
Μεσοβουνίου 
(Λυκοπόδι) 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1070 Πετρέλαιο 
κίνησης 

8 

13 ΧΘ 13+600 της 
Εγνατίας Οδού  

1.1.4 - Γκρίκα-
Μεσοβούνι 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2780 Πετρέλαιο 
κίνησης 

8 

14 ΧΘ 2+761 από Α/Κ 
Νεοχωρίου 

1.1.5 - Νεοχωρίου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

8 

15 ΧΘ 7+275 από Α/Κ 
Νεοχωρίου  

1.1.6 - Σ1 - Σελιανής ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2340 Πετρέλαιο 
κίνησης 

8 

16 ΧΘ 8+976 από Α/Κ 
Νεοχωρίου   

1.1.6 - Σ2 - 
Παραµυθιάς 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4390 

6.000 5.680 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

8 

17 ΧΘ 32+000 της 
Εγνατίας Οδού 

1.2.2 - Σ1Ν - Αγ. 
Νικολάου Τύριας 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4500 Πετρέλαιο 
κίνησης 

9 

18 ΧΘ 2+503 από Α/Κ 
Σελλών  

1.2.3 - Σ2 - Σ3 Αγ. 
Αναστασίας 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4500 Πετρέλαιο 
κίνησης 

9 

19 ΧΘ 58+500 της 
Εγνατίας Οδού 

1.3.2 - ∆ωδώνη (∆υτ. 
Στόµιο) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6430 Πετρέλαιο 
κίνησης 

9 

20 ΧΘ 63+000 της 
Εγνατίας Οδού 

1.3.2 - ∆ωδώνη 
(Ανατ. Στόµιο) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5750 Πετρέλαιο 
κίνησης 

9 

21 ΧΘ 8+100 από Α/Κ 
Ιωαννίνων 

2.3 - Τ3 (Βασιλική) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2040 Πετρέλαιο 
κίνησης 

9 

22 ΧΘ 9+300 από Α/Κ 
Ιωαννίνων 

2.3 - ∆ρίσκος (Y2) - 
(∆υτ. Στόµιο) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11800 Πετρέλαιο 
κίνησης 

9 

23 ΧΘ 14+000 από Α/Κ 
Ιωαννίνων 

2.3 - ∆ρίσκος (Y4) - 
(Ανατ. Στόµιο) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11800 Πετρέλαιο 
κίνησης 

9 

24 ΧΘ: 11+600 από 
Α/Κ Ιωαννίνων 

2.3 - ∆ρίσκος (Υ3) - 
(Φρέαρ) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3750 Πετρέλαιο 
κίνησης 

9 

25 ΧΘ 19+140 από Α/Κ 
Ιωαννίνων 

 2.3 - Τ6 (Ζαγορίου) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1000 

13.000 11.830 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

9 

26 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 
1+850 από Α/Κ 

Αράχθου  

2.4 - Τ8 (∆υτ. Στόµιο) 
- Αράχθου 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7200 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

27 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 
4+468 από Α/Κ 

Αράχθου 

2.4 - Τ8 (Ανατ. 
Στόµιο) - Αράχθου 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7200 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

28 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 
4+310 από Α/Κ 
Περιστερίου 

3.1 - C&C 1-2  
(Περιστέρι) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2500 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

29 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 
5+857 από Α/Κ 
Περιστερίου 

3.2 ΚΕΣ Ανθοχώρι-
Βοτονόσι 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4760 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

30 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 
8+300 από Α/Κ 
Περιστερίου 

3.2 ΚΕΣ Κρηµνού-2 
Κορυφών 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4770 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

31 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 

10+461 από Α/Κ 
Περιστερίου 

3.2 ΠΚ∆Α Μετσόβου                              
(Καλαµιών - Αγ. 
Νικολάου) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4800 

18.000 16.640 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 
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32 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 
1+078 από Α/Κ 

Μετσόβου  

3.3 ΑΝΗΛΙΟ (∆ΥΤ. 
ΜΕΤ.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7810 Πετρέλαιο 

κίνησης 
10 

33 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 
3+279 από Α/Κ 

Μετσόβου 

3.3 ΑΝΗΛΙΟ (ΑΝΑΤ. 
ΜΕΤ.) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7810 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

34 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 
7+626 από Α/Κ 

Μετσόβου 

3.5.1/2 
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α' 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 900 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

35 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 
8+711 από Α/Κ 

Μετσόβου 

3.5.1/2 
ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

36 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 

10+540 από Α/Κ 
Μετσόβου  

3.5.1/2 
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Β' 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

37 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΧΘ 

12+486 από Α/Κ 
Μετσόβου 

3.5.1/2 
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ' 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 700 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

38 ΧΘ 1+650 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.1 - Σ1 ΚΕΣ 
Παναγιάς ∆υτικό  

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6600 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

39 ΧΘ 4+000 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.1 - Σ1 ΚΕΣ 
Παναγιάς Ανατολικό  

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5500 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

40 ΧΘ 4+690 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.1 - Σ2 ΚΕΣ 
Συρτού ∆υτικό 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5500 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

41 ΧΘ 6+212 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.1 - Σ2 ΚΕΣ 
Συρτού Ανατολικό 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4400 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

42 ΧΘ 7+949 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.1 - Σ3 ΚΕΣ Αγίας 
Τριάδος  

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1800 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

43 ΧΘ 9+223 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.1 - Σ3 ΚΕΣ Αγίας 
Παρασκευής  

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2250 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

44 ΧΘ 9+827 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.2 - Σ2 ΚΕΣ 
Αγναντερού 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5500 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

45 ΧΘ 12+719 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.2 - Σ2 ΚΕΣ 
Πριόνια 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6600 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

46 ΧΘ 15+695 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.2 - Σ4 ΚΕΣ 
Βελανιδίων 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5500 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

47 ΧΘ 17+035 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.2 - Σ5 ΚΕΣ ΝΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

48 ΧΘ 18+051 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.2 - Σ5 ΚΕΣ 
ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

49 ΧΘ 19+680 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.2 - Σ7 
Κοιλώµατος (∆υτ.) - 
Ζίγκρα (Ανατ.) 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

50 ΧΘ 20+750 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.2 - Σ8 
Κοιλώµατος (Ανατ.) - 
Καρατζά (∆υτ.) 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

51 ΧΘ 21+765 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.2 - Σ9 Καρατζά 
(Ανατ.) 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

52 ΧΘ 25+258 από Α/Κ 
Παναγιάς 

4.1.3 - Σ1 Βενέτικου 
(Ανατ.) 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

53 ΧΘ 171+500 της 
Εγνατίας Οδού 

4.2.2 - Ταξιάρχης ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3000 

17.000 15.860 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

11 

54 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

231+500 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ14 ΚΟΖΑΝΗΣ 3000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

12 

55 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

232+400 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ13.1 ΚΟΖΑΝΗΣ 3000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

12 

56 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

233+200 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 
Υ11/12 ΚΟΖΑΝΗΣ 2000 

5.000 4.680 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

12 
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57 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

234+200 της 
Εγνατίας Οδού 

5.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ10.2 
- Σ10 ΚΟΖΑΝΗΣ 8750 Πετρέλαιο 

κίνησης 
12 

58 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

235+700 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ10.1 
- Σ10 ΗΜΑΘΙΑΣ 8750 Πετρέλαιο 

κίνησης 
13 

59 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

237+000 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ9 ΗΜΑΘΙΑΣ 2000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

13 

60 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

238+000 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ8 ΗΜΑΘΙΑΣ 2000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

13 

61 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

239+500 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ7 ΗΜΑΘΙΑΣ 2000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

13 

62 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

240+600 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ6 - 
Σ6 

ΗΜΑΘΙΑΣ 2000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

13 

63 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

243+000 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.2 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ4/5 ΗΜΑΘΙΑΣ 1200 Πετρέλαιο 
κίνησης 

13 

64 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

244+300 της 
Εγνατίας Οδού 

5.2 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ2.1/3 ΗΜΑΘΙΑΣ 1200 Πετρέλαιο 
κίνησης 

13 

65 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

246+000 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.2 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Υ2 ΗΜΑΘΙΑΣ 800 Πετρέλαιο 
κίνησης 

13 

66 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΧΘ 

249+750 της 
Εγνατίας Οδού 

 5.2 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Y1 ΗΜΑΘΙΑΣ 4500 

5.000 4.550 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

13 

67 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΧΘ 

312+350 της 
Εγνατίας Οδού 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

14 

68 

ΚΑΘ. ΑΞ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΕΡΡΩΝ ΧΘ: 
41+500 από 
Θεσσαλονίκη 

Σήραγγα ∆ορκάδας ΘΕΣ/ΚΗΣ 1000 Πετρέλαιο 
κίνησης 

14 

69 ΒΡΑΣΝΑ ΧΘ 6+050 
από Α/Κ Ρεντίνας 

11.1 ΒΡΑΣΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 750 Πετρέλαιο 
κίνησης 

14 

70 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΧΘ 

403+000 της 
Εγνατίας Οδού 

11.2 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 
(Σ1 & Σ2) ΘΕΣ/ΚΗΣ 750 Πετρέλαιο 

κίνησης 
14 

71 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΧΘ 

405+000 της 
Εγνατίας Οδού 

11.3 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 
(Σ3) 

ΘΕΣ/ΚΗΣ 750 

3.000 2.600 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

14 

72 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 
ΧΘ 35+662 από Α/Κ 

Στρυµόνα  

12.0 ΣΥΜΒΟΛΟ 
(∆ΥΤ. ΜΕΤ.) ΚΑΒΑΛΑΣ 3000 Πετρέλαιο 

κίνησης 
15 

73 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 
ΧΘ 36+828 από Α/Κ 

Στρυµόνα 

12.0 ΣΥΜΒΟΛΟ 
(ΑΝΑΤ. ΜΕΤ.) 

ΚΑΒΑΛΑΣ 3000 

5.000 4.940 € 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

15 

74 ΧΘ 464+000 της 
Εγνατίας Οδού 

13.2 ΠΑΛΗΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2000 3.000 2.730 € Πετρέλαιο 

κίνησης 
16 
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75 ΧΘ 466+000 της 
Εγνατίας Οδού 13.3 CC9 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2000 Πετρέλαιο 

κίνησης 
16 

76 ΧΘ 486+000 της 
Εγνατίας Οδού 

14.1.1 ΚΑΣΤΡΟΥ 
ΚΑΡΒΑΛΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 1860 Πετρέλαιο 
κίνησης 

16 

77 ΧΘ: 509+250 της 
Εγνατίας Οδού 

14.2.1 - Νέστου ΞΑΝΘΗΣ 1000 700 650 € Πετρέλαιο 
κίνησης 

17 

78 

ΚΑΘ. ΑΞ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΧΘ: 

21+000 από 
Κοµοτηνή 

Τυχερού ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 700 Πετρέλαιο 
κίνησης 

18 

79 

ΚΑΘ. ΑΞ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΧΘ: 

22+000 από 
Κοµοτηνή 

Κατερίνας ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 700 Πετρέλαιο 
κίνησης 

18 

80 

ΚΑΘ. ΑΞ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΧΘ: 

23+500 από 
Κοµοτηνή 

Νυµφαίας ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 700 Πετρέλαιο 
κίνησης 

18 

81 

ΚΑΘ. ΑΞ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΧΘ: 

25+500 από 
Κοµοτηνή 

Σολοµώντα ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 700 Πετρέλαιο 
κίνησης 

18 

82 

ΚΑΘ. ΑΞ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΧΘ: 

28+000 από 
Κοµοτηνή 

Φρουρού ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 700 

1.400 1.300 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

18 

83 ΑΚΤΙΟ ΧΘ: 1+500 
από Πρέβεζα 

Κ.Ε.Σ. Πρέβεζας  
(ΕΗΖ : 2 Χ 400 kVA) ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2000 Πετρέλαιο 

κίνησης 
19 

84 ΑΚΤΙΟ ΧΘ: 6+300 
από Πρέβεζα 

Κ.Ε.Σ. Άκτιου      
(ΕΗΖ : 2 Χ 400 kVA) 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2000 

4.000 3.900 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

19 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201.100 195.000 €   
Σηµείωση: Το πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασµό των ΕΗΖ των σηράγγων αρµοδιότητας της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» θα παραδοθεί τµηµατικά ή εξ’ ολοκλήρου στις δεξαµενές κατανάλωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα έρχεται σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του, 
για την υλοποίηση της προµήθειας  και  πάντα µε γνώµονα την κάλυψη των αναγκών που θα προκύπτουν. 
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Αναστάσιος Παπαδόπουλος 
Ε.Χ. Προϊσταµένου Τοµέα ∆ιοικητικής & Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης και Υποστήριξης 

 
 
 
 
 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης 
Προϊστάµενος Τοµέα Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & 

Συντήρησης  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

ΟΜΑ
∆Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΟΜΟΣ 

 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 Αµόλυβδη βενζίνη - Πετρέλαιο κίνησης των οχηµάτων ΘΕΣ/ΚΗΣ 54.000 60.000,00 

2 Αµόλυβδη βενζίνη - Πετρέλαιο κίνησης των οχηµάτων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.000 15.000,00 

3 Αµόλυβδη βενζίνη - Πετρέλαιο κίνησης των οχηµάτων ΡΟ∆ΟΠΗΣ 8.000 9.000,00 

4 Πετρέλαιο θέρµανσης ΘΕΣ/ΚΗΣ 12.000 9.460,00 

5 Πετρέλαιο θέρµανσης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15.000 12.100,00 

6 Πετρέλαιο θέρµανσης ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15.000 11.880,00 

7 Πετρέλαιο θέρµανσης ΡΟ∆ΟΠΗΣ 3.000 2.200,00 

8 Πετρέλαιο κίνησης ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6.000 5.680,00 

9 Πετρέλαιο κίνησης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.000 11.830,00 

10 Πετρέλαιο κίνησης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18.000 16.640,00 

11 Πετρέλαιο κίνησης ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17.000 15.860,00 
 

12 Πετρέλαιο κίνησης ΚΟΖΑΝΗΣ 5.000 4.680,00 

13 Πετρέλαιο κίνησης ΗΜΑΘΙΑΣ 5.000 4.550,00 

14 Πετρέλαιο κίνησης ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.000 2.600,00 

15 Πετρέλαιο κίνησης ΚΑΒΑΛΑΣ 5.000 4.940,00 

16 Πετρέλαιο κίνησης ΚΑΒΑΛΑΣ 3.000 2.730,00 
 

17 Πετρέλαιο κίνησης ΞΑΝΘΗΣ 700 650,00 

18 Πετρέλαιο κίνησης ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.400 1.300,00 
 

19 Πετρέλαιο κίνησης ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4.000 3.900,00 

ΣΥΝΟΛΑ 201.100 195.000,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ                                                                                                                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

 Προµήθεια Καυσίµων Κίνησης και  Θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών της Λειτουργίας και Συντήρησης  
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»– Κωδικός Αναφοράς 5505 

 

Της επιχείρησης.......................................................................................................................................  , 
έδρα  ............….., οδός.................……………………….........αριθµός....... , τηλέφωνο............... ,fax........ 

Η οικονοµική προσφορά µας για τις κάτωθι οµάδες είναι  : 

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                                 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ                      

(1) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ                         
(ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.)                                  

(2) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

(%)                            
(3)  

ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ (3) 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αµόλυβδη βενζίνη - Πετρέλαιο 
κίνησης των οχηµάτων ΘΕΣ/ΚΗΣ 54.000 60.000,00   

................................ 

2 Αµόλυβδη βενζίνη - Πετρέλαιο 
κίνησης των οχηµάτων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.000 15.000,00 

  ................................ 

3 Αµόλυβδη βενζίνη - Πετρέλαιο 
κίνησης των οχηµάτων ΡΟ∆ΟΠΗΣ 8.000 9.000,00 

  ................................ 

4 Πετρέλαιο θέρµανσης ΘΕΣ/ΚΗΣ 12.000 9.460,00 
  ................................ 

5 Πετρέλαιο θέρµανσης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15.000 12.100,00 
  ................................ 

6 Πετρέλαιο θέρµανσης ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15.000 11.880,00   
................................ 

7 Πετρέλαιο θέρµανσης ΡΟ∆ΟΠΗΣ 3.000 2.200,00 
  ................................ 

8 Πετρέλαιο κίνησης ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6.000 5.680,00 
  ................................ 

9 Πετρέλαιο κίνησης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.000 11.830,00 
  ................................ 

10 
Πετρέλαιο κίνησης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18.000 16.640,00 

  ................................ 

11 Πετρέλαιο κίνησης ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17.000 15.860,00 
  ................................ 

12 Πετρέλαιο κίνησης ΚΟΖΑΝΗΣ 5.000 4.680,00 
  ................................ 

13 Πετρέλαιο κίνησης ΗΜΑΘΙΑΣ 5.000 4.550,00 
  ................................ 

14 Πετρέλαιο κίνησης ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.000 2.600,00 
  ................................ 

15 Πετρέλαιο κίνησης ΚΑΒΑΛΑΣ 5.000 4.940,00 
  ................................ 

16 Πετρέλαιο κίνησης ΚΑΒΑΛΑΣ 3.000 2.730,00   
................................ 

17 Πετρέλαιο κίνησης ΞΑΝΘΗΣ 1.000 650,00 
  ................................ 

18 Πετρέλαιο κίνησης ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.000 1.300,00 
  ................................ 

19 Πετρέλαιο κίνησης ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4.000 3.900,00 
  ................................ 

 
 
Σηµείωση:  
 

1. Να συµπληρωθούν µόνο οι οµάδες που επιθυµείτε να καταθέσετε προσφορά . 
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2. Οι ποσότητες της σύµβασης καθορίζονται ανάλογα µε την µέση τιµή που διαµορφώνεται καθηµερινά και ανακοινώνεται ανά νοµό, 

αφαιρούµενης του ποσοστού έκπτωσης του αναδόχου.  Συγκεκριµένα οι ποσότητες κάθε οµάδας αποτελούν το πηλίκο της 
διαίρεσης της προϋπολογισθείσας αξίας ανά οµάδα προς την προσφερόµενη τιµή του αναδόχου. Οι δε ποσότητες που 
αναγράφονται στην διακήρυξη είναι ενδεικτικές και µη δεσµευτικές. 

 
3. Ο προϋπολογισµός της κάθε οµάδας  αποτελεί τη συµβατική αµοιβή/αξία της σύµβασης και δεν περιλαµβάνει το Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). H συµβατική αµοιβή είναι σταθερή και οι τιµές της Οικονοµικής προσφοράς (µόνο το ποσοστό 
έκπτωσης ) θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, µέχρι και 
την περάτωση της υπόψη προµήθειας. 

 
4. Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.                                                                                      

 
5. Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προµηθευτή και κάθε άλλη δαπάνη που 

προκύπτει από την Πρόσκληση  και το Παράρτηµα Ι αυτής.                   

Θεσσαλονίκη ............................... 
 
 
 

Ο προσφέρων                                                                                                                                                                            
Υπογραφή & Σφραγίδα 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΠΡΟΣ
(1): την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  

       Ο/Η  Όνοµα   
Προσφέροντος ή νόµιµου ή  
νοµικού εκπροσώπου  : 

 Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (Εmail):  

 

δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 
στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις(3), τα ακόλουθα:   

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα του ν.4412/2016 άρθρο 73 παρ.1, εις βάρος µου/ τους/ του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 

2. ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο  άρθρο 3  της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (EE C 195 της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 
της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 
φορέα. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 
2803/2000 (Α΄48) 

4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται 
αντιστοίχως , στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συµβουλίου της 
26ης

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της  χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ( EE 
L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α΄166). 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ.1), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2013 (Α΄215) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.2 ν.4412/2016: 

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) υπό πτώχευση, ή δεν έχω/έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή δεν τελώ/τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από δικαστήριο ή δεν έχω/έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχω/έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή δεν βρίσκοµαι/βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το 
οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητά µου/της. 

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου/της  ή την εθνική νοµοθεσία. 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της όσον αφορά στην 
πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου/της  ή 
την εθνική νοµοθεσία. 

ΣΤ. Για κανέναν από τους ανωτέρω λόγους δεν έχω αποκλεισθεί από διαδικασίες που αφορούν την σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 74 ν.4412/2016. 

Ζ. Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε το επάγγελµα µου, και ισχύει. 

Η. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών µου θα 
ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της προµήθειας και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, 
εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόµιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης που εκδίδονται από αρµόδιες Αρχές 
(ποινικό µητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα περ. Α, 
ασφαλιστική ενηµερότητα περ. ∆, φορολογική ενηµερότητα περ. Ε και πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου 
περ. Ζ), από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις µη αποκλεισµού. 

 
 

Ηµεροµηνία:        
 

               Ο/Η ∆ηλών/ούσα 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  (Υπογραφή)4  
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Απαιτείται θεώρηση από Κ.Ε.Π. για το γνήσιο της υπογραφής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..1 
 

Αθήνα ………………….. 
 

Π ρ ο ς 
2 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και 
ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…3  µέχρι το ποσό των 
………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση της Προµήθειας και την 
πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, 
και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση 
…...…………………………………………..4  

……………........................................................................................................... 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την 
επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή 
σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή 
µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της 
παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό 
ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το 
άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη 
∆ιακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 
 

 
 

                                                
1  Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συµβατικής αµοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.). 
2  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας. 
3  Αναγράφεται το όνοµα του Αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ 
όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.  

4  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης. 
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