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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.”– ΚΩ∆ΙΚΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ 
5505» 
 

 
Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ:          26910 µε τίτλο ΕΟΑΕ 5505 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

195.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

∆∆ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑΝΝ ΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ   ΠΠ ΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕ ΙΙ ΑΑΣΣ   

  
 

Η “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

Ανοικτή ∆ιαδικασία  
για την επιλογή Αναδόχου Προµήθειας Υπηρεσιών µε αντικείµενο: 

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

 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης 195.000 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως 

ισχύει σήµερα και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και 
 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω 
Σύµβασης. 

 
 

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2016 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο:   Προµήθεια Καυσίµων 
Κίνησης και  Θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών της Λειτουργίας και Συντήρησης  της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.»– Κωδικός Αναφοράς 5505 

 Η “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
διακηρύσσει 
Ανοικτή ∆ιαδικασία  
για την επιλογή Αναδόχου Προµήθειας του ανωτέρου θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης 195000 
€ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε.», 
όπως ισχύει σήµερα και µε τους όρους του παρόντος τεύχους 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.  Σχετικό Α∆Α Έγκρισης ∆απάνης:79ΓΦ46Ψ8ΟΝ-∆Α8 

  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή – Ορισµοί 

Άρθρο 2: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των 
φακέλων συµµετοχής– Παροχή διευκρινίσεων - Γλώσσα διαδικασίας 

Άρθρο 3: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Πρακτικό - Ενστάσεις 

Άρθρο 4: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση 

Άρθρο 5: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης 

Άρθρο 6: Τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας - Συµβατικά τεύχη 

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 8: Αντικείµενο – Συνολικός Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση - Χρονική ∆ιάρκεια - Παράδοση 
προµήθειας  

Άρθρο 9: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

Άρθρο 10: Εγγύηση συµµετοχής 

Άρθρο 11: Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην Ανοικτή ∆ιαδικασία - Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα 
συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
 

Άρθρο 13: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης Προσφερόντων 

Άρθρο 14: Προϋποθέσεις ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας 

Άρθρο 15: Περιεχόµενο ηλεκτρονικού φακέλου συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά - Έλεγχος νοµιµοποίησης και 
προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος Προµηθευτή 
 

Άρθρο 16: Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος Προµηθευτή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

Άρθρο 17: Εκτέλεση της σύµβασης – Επίβλεψη - Παραλαβή 

Άρθρο 18: Προσωπικό του Προµηθευτή 

Άρθρο 19: Εγγυήσεις – Ασφάλιση 

Άρθρο 20: Γενικά Καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Προµηθευτή 

Άρθρο 21: Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

Άρθρο 22: ∆ιαφορές – ∆ιαφωνίες – Ανωτέρα Βία 

Άρθρο 23: Λύση – Λήξη της Σύµβασης 

Άρθρο 24: ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία - Λοιποί όροι 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αντικείµενο Προµήθειας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης προσωπικής κατάστασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής σε διαγωνισµό 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
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Άρθρο 1: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των 
φακέλων συµµετοχής - Παραλαβή τευχών Ανοικτής ∆ιαδικασίας- ∆ηµοσιότητα 

1.1 Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή - Κύριος του Έργου - ∆ηµοπρατούσα Αρχή - Εταιρεία είναι η «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» (EOAE) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη: 
Οδός  : 6ο χλµ Θεσσαλονίκης Θέρµης 
Ταχ.Κωδ : 57001 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. : 2310470200, 2310470453, 2310470342 
Telefax : 2310470151, 2310475936 
E-mail : eoae@egnatia.gr 
Ιστοσελίδες  http://www.egnatia.eu   www.promitheus.gov.gr 
προς την οποία οι προσφέροντες θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους, θα καταθέσουν τα 
δικαιολογητικά των προσφορών και κατακύρωσης και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται να 
προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 
Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν την παρούσα ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά της 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 2310470342, 2310470453, φαξ: 2310470151 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Συνιστάται οι 
Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενηµέρωση επί, 
ενδεχοµένως διορθώσεων ή πληροφοριών. 
Επίσης, η παρούσα ∆ιακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

 Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ. . 610/2/24.03.10, 
768/1/17.04.13, 846/11/18.09.14, 885/20/10.12.15 και 889/25.02.2016 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας και την υπ’ αριθµ. 35/2015 του Ε/Χ Προέδρου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, τα 
οποία µπορούν να µεταβάλλονται µε νεότερες αποφάσεις, ακόµη και κατά τη διάρκεια της σύµβασης 
χωρίς εκ του λόγου αυτού ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει 
οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση 

1.2 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την 
αντίστοιχη σηµασία: 

α. Τεύχη της ανοικτής διαδικασίας ή τεύχη του διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 6 της 
παρούσας. 

β. Ενδιαφερόµενος ή Οικονοµικός Φορέας: Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή Ένωση 
προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα ή Κοινοπραξία προσώπων που προτίθεται να λάβει µέρος 
στην παρούσα διαδικασία. 

γ. Προσφέρων ή ∆ιαγωνιζόµενος: Ο Ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει ηλεκτρονικό φάκελο συµµετοχής 
(προσφορά), δηλαδή είτε η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η Ένωση ή 
Κοινοπραξία επιχειρήσεων, που υποβάλει φάκελο συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία µέσω του 
συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

δ. Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από τη διαδικασία να παρέχει την 
συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί. 

ε. ∆ήλωση: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού προσφέροντα, κείµενο 
ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του προσφέροντα (π.χ. 
ένορκη δήλωση) συνοδευόµενο απαραίτητα από επίσηµη µετάφρασή του στα ελληνικά και επικυρωµένο 
κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρο 454). Η υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

στ.  Επιτροπή Προµήθειας ή Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: Η αρµοδίως συσταθείσα Επιτροπή για τη διεξαγωγή 
της ανοικτής διαδικασίας, δηλαδή για την εκτέλεση των καθηκόντων της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της 
∆ιαδικασίας (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση της 
προµήθειας (αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών και την ανακοίνωση της χαµηλότερης 
προσφερθείσης τιµής). 

1.3 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών της διαδικασίας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις ή στην δεξιά πλευρά της 
ιστοσελίδας Προκηρύξεις/∆ιακήρυξης. Συνιστάται οι Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον 
παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενηµέρωση επί, ενδεχοµένως διορθώσεων ή πληροφοριών. Επίσης, η 
παρούσα ∆ιακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά και στη διαδικτυακή πύλη 
https://diavgeia.gov.gr καθώς και σε ιστοσελίδες δηµοσιεύσεων δηµόσιων διαγωνισµών. 
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1.4 Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του Ν.1599/1986, όσον 
αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε 
έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του Ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε 
για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα 
επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 
του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 

  
Άρθρο 2: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων 

συµµετοχής– Παροχή διευκρινίσεων - Γλώσσα διαδικασίας 
2.1 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα ∆ιακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ: 
02/08/2016 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ): Τρίτη, 6 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 23:59 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσως µετά τη 
δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ, θα έχουν όµως τη δυνατότητα να την 
υποβάλλουν µόνο µετά το πέρας της προθεσµίας που έχει η Αναθέτουσα Αρχή για παροχή 
διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να 
αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά µετά την υποβολή της. 

 Κάθε Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει το φάκελο συµµετοχής του (προσφορά) µε όλα απαραιτήτως 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας. Για την έγκυρη συµµετοχή του στη διαδικασία, ώστε να 
µην αποκλειστεί από αυτή, κάθε Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει το φάκελο συµµετοχής του αφενός 
σύµφωνα προς τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης και αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή µέσα στις 
προθεσµίες του παρόντος άρθρου. 

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΤΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, στοιχεία αυτής θα πρέπει να υποβληθούν 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της παρούσας, και σε έντυπη µορφή εντός 
σφραγισµένου φακέλου, στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. 
Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης) εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Η ηµεροµηνία υποβολής της έντυπης µορφής της προσφοράς 
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχόµενων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Εκπρόθεσµη άφιξη και 
πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του Προσφέροντα, ακόµη και αν 
συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη υποβολή της προσφοράς ή για το 
περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρµα.  
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων 
συµµετοχής, σε έντυπη µορφή, µέχρι την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης 
αυτών και οι προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των φακέλων 
συµµετοχής τους. Αποκλείεται η παραλαβή των φακέλων συµµετοχής και λοιπών εγγράφων από τα κατά 
τόπους καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών. 

 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παραγράφου 2.2 δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν 
θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

2.2 Η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων συµµετοχής (προσφορών) λήγει την             
Τρίτη, 6 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 23:59 
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 Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

2.3 Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. 

2.4 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών της διαδικασίας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Συνιστάται οι 
Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενηµέρωση επί, 
ενδεχοµένως διορθώσεων ή πληροφοριών. 
Επίσης, η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά και στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

 Επίσης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε τα 
τεύχη της διαδικασίας (∆ιακήρυξη). Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µέχρι και οκτώ (8) 
ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 

 Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί 
φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επισυναπτόµενο το ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το 
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

 Απαντήσεις επί, ενδεχοµένως, γραπτών ερωτήσεων θα γίνονται µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ 
καθώς και µε ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή 
ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών. Για το λόγο αυτό συνιστάται οι Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον 
παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενηµέρωση. Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται 
προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.5 Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα των φακέλων συµµετοχής και της όλης διαδικασίας µέχρι πέρατος αυτής, 
θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα.  
Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν Προσφέρουσες αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν 
στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του 
∆ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των 
εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε 
από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία.  

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του Προσφέροντα, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα 
περί ∆ικηγόρων. 

 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Εταιρείας (σε όλες τις βαθµίδες της) και 
των Προσφερόντων αλλά και του Προµηθευτή θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι 
Προσφέροντες αλλά και ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των 
αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την Εταιρεία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται 
από τον Προµηθευτή και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των εγγράφων σε 
αλλοδαπή γλώσσα. 

  

Άρθρο 3: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Πρακτικό - Ενστάσεις 
3.1 Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής 

(προσφορών) γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών ήτοι την Τρίτη, 13 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 10.30 π.µ., µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
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 Η ως άνω ηµεροµηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ηµεροµηνία και ώρα λήξης παραλαβής των 
φακέλων συµµετοχής, σε έντυπη µορφή, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

  Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) 
κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα της παρούσας,  στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α. Ε.», 
στο ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης, οπότε η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής σε έντυπη µορφή που κατατέθηκαν ή 
υποβλήθηκαν ταχυδροµικά στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρείας. 
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των 
προσφορών για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ηµέρα 
και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η µέρα αυτή είναι αργία την πρώτη επόµενη εργάσιµη µέρα. 
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ενηµερώνει µε fax ή e-mail όλους τους Προσφέροντες για την αναβολή 
και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα 
ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

 Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω γίνεται η αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των Οικονοµικών 
Προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, 
σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί µόνο στους συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την έκδοση του Πρακτικού Ι. 

 Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου 
να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

3.2 Κατόπιν η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής σε έντυπη µορφή που κατατέθηκαν στην 
υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς εµπρόθεσµο και τυπικά παραδεκτό της 
υποβολής των φακέλων συµµετοχής, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Οι φάκελοι συµµετοχής σε 
έντυπη µορφή, που δεν έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα κρίνονται τυπικά απαράδεκτοι, οι Προσφέροντες 
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, µε σχετική µνεία του λόγου αποκλεισµού στο Πρακτικό Ι της 
Επιτροπής, και οι υποβληθέντες φάκελοι παραµένουν κλειστοί στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχωρά και σε 
αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής, σε έντυπη µορφή, υπό τον όρο όµως ότι η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του αντίστοιχου φακέλου ή υποφακέλου έχει προηγηθεί. Αν υπάρχει οποιαδήποτε 
απόκλιση µεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης προσφοράς υπερισχύει η ηλεκτρονική προσφορά. 

3.3 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  
3.3.1 Η Επιτροπή ανοίγει τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” σε έντυπη µορφή όλων των 

Προσφερόντων, µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν Προσφέροντα την έγκυρη 
συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου 
“∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” κατά το άρθρο 15, το δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 12 
(δικαιολογητικά της παρ. 15.1.2), την εκπλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας της προσωπικής 
του κατάστασης του άρθρου 13 (δικαιολογητικά της παραγρ. 15.1.3) και την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 14 (δικαιολογητικά της παρ. 
15.1.4) έναντι των απαιτήσεων της παρούσας ∆ιακήρυξης.  
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις αµέσως 
επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου για την 
ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την 
έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής. 

3.3.2 Οι φάκελοι συµµετοχής καταχωρούνται στο Πρακτικό Ι της διαδικασίας, στο οποίο ειδικότερα γράφονται η 
επωνυµία του Προσφέροντα, ο εκπρόσωπος καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η ∆ιακήρυξη, 
όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κ.λ.π. 

3.3.3 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψει απόρριψη 
προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τεκµηριώνει στο Πρακτικό Ι τους λόγους 
απόρριψης της προσφοράς. 

3.3.4 ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν 
την πληρότητα του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά” και νοµιµότητα των 
σχετικών δικαιολογητικών δύναται, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µέσω του 
συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  τους διαγωνιζόµενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα 
πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν στον υποφάκελο “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά”, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα.  
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 Ως “αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη 
υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων 
στοιχείων, εφόσον σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών 
συµµετοχής αποδεικνύουν τη συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. ∆ιατηρεί επίσης 
το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεπόµενων 
στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

 Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών 
που τους ορίζονται. Οι διαγωνιζόµενοι που υπέβαλαν ελλιπείς υποφακέλους "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
– Τεχνική Προσφορά" αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας και οι υποφάκελοι «Οικονοµικής 
Προσφοράς» που αυτοί υπέβαλαν δεν αποσφραγίζονται. 

3.4 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» 
όλων των Προσφερόντων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε µυστική συνεδρίαση ολοκληρώνει το Πρακτικό Ι 
και καταγράφει στο πρακτικό της την αιτιολογηµένη κρίση της περί των λόγων αποκλεισµού των 
προσφερόντων που τυχόν δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στην παρούσα 
διαδικασία. 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τη 
διάθεση του Πρακτικού Ι καθώς και το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. Το Πρακτικό 
Ι, στο οποίο ορίζεται και ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων, αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω του οποίου ενηµερώνονται όλοι οι διαγωνιζόµενοι.  

 Αντίγραφο του Πρακτικού Ι χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της Εταιρείας, µε 
ευθύνη των διαγωνιζοµένων, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους. 
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του Πρακτικού Ι δεν αναστέλλει την έναρξη της 
προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 3.9 της παρούσας. 

3.4.1 Μετά την εκδίκαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»  των τυχόν αντιρρήσεων κατά 
του παραπάνω Πρακτικού Ι, την έκδοση και εφαρµογή της σχετικής απόφασης και την ενηµέρωση των 
διαγωνιζοµένων περί της σχετικής απόφασης, ολοκληρώνεται το στάδιο κατάθεσης των προσφορών και 
ελέγχου των δικαιολογητικών Συµµετοχής. 

3.5 Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς 
 Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των 
διαγωνιζοµένων η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανακοινώνει, µέσω του συστήµατος, την ηµεροµηνία και ώρα 
της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων “Οικονοµικές Προσφορές” που δεν αποκλείστηκαν 
από το προηγούµενο στάδιο «ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής». 

 Την ορισµένη ηµεροµηνία η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων “Οικονοµικές 
Προσφορές” κατά τα ανωτέρω. Στη συνέχεια η Επιτροπή τις µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα των 
οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο 
Πρακτικό ΙΙ, κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά µειοδοσίας και ανακοινώνει το µειοδότη.  

 Αν το ποσό της Οικονοµικής Προσφοράς υπερβαίνει το ποσό του Προϋπολογισµού (παρ. 8.2 της 
παρούσας), η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.6 Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, το Πρακτικό ΙΙ στο οποίο θα καταγραφούν οι τυχόν 
εισηγήσεις απόρριψης υποψηφίων και η κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά µειοδοσίας και θα 
προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον ∆ιαγωνιζόµενο που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση του Πρακτικού ΙΙ ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τη διάθεσή του καθώς και 
το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Το Πρακτικό ΙΙ, στο οποίο ορίζεται και ο χρόνος 
λήξης της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων, αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστηµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω του οποίου ενηµερώνονται όλοι διαγωνιζόµενοι που δεν αποκλείσθηκαν στο 
προηγούµενο στάδιο.  

 Αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της Εταιρείας, µε 
ευθύνη των διαγωνιζοµένων, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους. 
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του Πρακτικού ΙΙ δεν αναστέλλει την έναρξη της 
προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων όπως ορίζεται στην παρ. 3.9 της παρούσας. 

3.6.1 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. 

3.6.2 Μετά την εκδίκαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» των τυχόν αντιρρήσεων/ 
ενστάσεων κατά του παραπάνω Πρακτικού ΙΙ, την έκδοση και εφαρµογή της σχετικής απόφασης και την 
ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων περί της σχετικής απόφασης, η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της 
και εισηγείται προς το αρµόδιο όργανο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» την ανάθεση της προµήθειας στον 
διαγωνιζόµενο που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.3 της παρούσας 
∆ιακήρυξης. 
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3.6.3 Είναι ευθύνη των διαγωνιζοµένων να ενηµερώνονται έγκαιρα από το σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ ή από τον 
πίνακα των ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” κατά περίπτωση, ώστε 
να πληροφορούνται τις ηµεροµηνίες και ώρες των δηµοσίων συνεδριάσεων και να προσέρχονται σ’ αυτές 
καθώς και για τη διάθεση των Πρακτικών της Επιτροπής, τις προθεσµίες υποβολής των αντιρρήσεων/ 
ενστάσεων και για την απόφαση ανάθεσης της σύµβασης. 

3.7 Κοινοποίηση εγγράφων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» που αφορούν στη διαδικασία, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για τη διάθεση των Πρακτικών, στις αποφάσεις της Προϊσταµένης Αρχής επί των 
ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται κατά βάση µέσω του 
συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) και κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρούσα. Ειδικότερα, η κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης γίνεται κατά τον 
τρόπο που ορίζεται στις παρ. 4.1 και 5.1 της παρούσας. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών, εισηγήσεων, 
γνωµοδοτήσεων κ.λπ. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται στους διαγωνιζόµενους, στα 
γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», εφόσον ζητηθούν. 

3.8 Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 
διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων 
για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

3.9 Αντιρρήσεις/Ενστάσεις 
 ∆ικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων/ ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν µόνο οι 
προσφέροντες που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο της διαδικασίας ή οι αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι 
αντιρρήσεις /ενστάσεις στρέφονται κατά του σχετικού Πρακτικού υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 
συµµετέχοντες διαγωνιζόµενους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους όρους της παρούσας, 
µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο 
φέρει ψηφιακή υπογραφή και απευθύνονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. ∆εν απαιτείται κατάθεση 
παραβόλου για το παραδεκτό άσκησης ένστασης. 

 Οι προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων/ ενστάσεων κατά των Πρακτικών αρχίζουν από την επόµενη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας ανάρτησής τους στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και είναι οι ακόλουθες: 
- κατά του Πρακτικού Ι, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες  
- κατά του Πρακτικού ΙΙ, τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες.  

 Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων και το ∆οιηκητικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», το 
οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων. 
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων αναρτώνται επίσης στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω του οποίου γίνεται 
η σχετική ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων.  

  
Άρθρο 4: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση  

4.1 Η ανοικτή διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών για την 
επιλογή Προµηθευτή ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής περί ανάθεσης 
της σύµβασης. Η απόφαση ανάθεσης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προς ενηµέρωση κάθε ∆ιαγωνιζόµενου και κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e-mail) προς όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην του επιλεγέντος Προµηθευτή, ως προς τον 
οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 5.1 της παρούσας. 

4.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την ακύρωση της διαδικασίας σε οποιαδήποτε 
φάση, τη µερική επανάληψή της ή τη µη ανάθεση µέρους της Προµήθειας. Επίσης, αν από την 
Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί να 
ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, είτε να διαταχθεί η 
επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

4.3 Πριν τη σύναψη της σύµβασης, ο επιλεγείς υποψήφιος Προµηθευτής καλείται µε σχετική ειδοποίηση που 
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», για τον 
ίδιο, σε περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής, και για όλα τα µέλη του, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα του άρθρου 16, έναντι των οποίων υπέβαλε την 
∆ήλωση της παρ. 15.1.3 της παρούσας. 
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 Επίσης, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά επικαιροποίησης προσκοµίζονται από τον επιλεγέντα 
Προµηθευτή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014) στο Πρωτόκολλο της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη 
Θεσσαλονίκης). 
Όσα από τα δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

4.4 Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του επιλεγέντος Προµηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει 
αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την υποβληθήσα φορολογική 
ενηµερότητα του επιλεγέντος Προµηθευτή, µε τον οποίο πρόκειται να συναφθεί η σύµβαση, κατά την 
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.  

 Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει τον επιλεγέντα Προµηθευτή µη ενήµερο φορολογικά η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης του επιλεγέντος Προµηθευτή, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο 
πρόσφορο τρόπο (µέσω email, fax ή µέσω του συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα 
σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως 
κατά τα ανωτέρω φορολογικά ενήµερος. Η ίδια διαδικασία ακολουθήται και στην περιπτωση όπου ο 
προµηθευτής είχε δηλώση ότι είναι φορολογικά ενήµερος µε Υπεύθυνη ∆ήλωση. 

 Όταν ο επιλεγείς Προµηθευτής δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε 
αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση 
ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που 
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 

4.5 Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» 
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του επιλεγέντος Προµηθευτή 
γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα 
από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 

 Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» που 
αποσφραγίσθηκε. 
Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταµένη Αρχή ζητά την εντός 
εύλογης προθεσµίας συµπλήρωση ή διευκρίνισή τους. 

 Ο επιλεγείς Προµηθευτής αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση ανατίθεται στον 
αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας υποψήφιο, σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής, υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις, σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους 
δεν αντιστοιχεί στο περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 15.1.3, οπότε η 
εγγυητική συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. 
Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς εφόσον ο 
επιλεγείς Προµηθευτής δεν υποβάλει γραπτώς την αντίρρησή του. 

  
Άρθρο 5: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης  

5.1 Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Προµηθευτή µε 
αποδεικτικό παραλαβής της, εφόσον υποβλήθηκαν έγκαιρα από τον υποψήφιο Προµηθευτή τα στοιχεία 
του ανωτέρου άρθρου 4, ελέγχθησαν και έγιναν δεκτά από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

5.3 Υπογραφή σύµβασης 
 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους, η απόφαση 
ανάθεσης κοινοποιείται στον επιλεγέντα Προµηθευτή, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται µε αποδεικτικό να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, 
προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έγγραφα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παρακάτω παράγραφο 5.4. Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 
Εάν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή προσέλθει µεν αλλά 
όχι προσηκόντως, δηλαδή όχι σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο 5.4, τότε 
κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν 
και καταπίπτει υπέρ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. 
Στην περίπτωση αυτή, η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Σύµβασης στον αµέσως 
επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας Υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ της 
Επιτροπής. 
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5.4 Προκειµένου να υπογραφεί η Σύµβαση ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει: 
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. 

5.5 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση σε οποιαδήποτε φάση της 
προµήθειας και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί για ότι έχει προσφέρει έως τη διακοπή. 

  
Άρθρο 6: Τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας - Συµβατικά τεύχη 

 Τα τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, που µετά την υπογραφή της σύµβασης θα αποτελούν τα συµβατικά 
τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

 1. 1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί 
 2.  Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 
 3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή. 
 Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη «Ανάδοχος» θα 
εννοείται η λέξη «Προµηθευτής». 

  
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης 

7.1 Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό ∆ίκαιο και για την ανάθεση και εκτέλεση της 
σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις: 

7.1.1 Ο Ν. 4155/29.05.2013 “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 
120 A’), όπως τροποποιήθηκε µε την υπο-παράγραφο ΣΤ.20 του πρώτου άρθρου του Ν. 
4254/07.04.2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ..... και άλλες 
διατάξεις”. 

7.1.2 Η Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 

7.1.3 Ο Κανονισµός Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε., όπως εγκρίθηκε µε τη ∆17α/01/ 60/Φ.Ν.393/08.08.02 
(ΦΕΚ 1106Β΄/23-8-02) ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και Υφ. Ανάπτυξης και η λειτουργική διαδικασία Προµηθειών 
της εταιρείας Λ∆-ΕΟΑΕ-ΠΡΟΜ-610 (5η έκδοση). 

7.1.4 Το άρθρο 157 “Εγγυήσεις” του Ν.4281/08.08.2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

7.1.5 Το άρθρο 1 “Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων” του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 
74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

7.1.6 Ο Ν.4013/15.09.2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 204 Α’), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το Ν.4038/02.02.2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) και την ΚΥΑ Π1/ 2380/ 18.12.2012 
(ΚΗΜ∆ΗΣ), µε την επιφύλαξη της θέσης σε ισχύ των άρθρων 96-97 του Π∆28/2015. 

7.1.7 Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Π.∆., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

7.2 Η επιλογή του Προµηθευτή θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε το σύστηµα της ανοικτής διαδικασίας 
µε ανάρτηση της παρούσας ∆ιακήρυξης προς κάθε ενδιαφερόµενο στη ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., στην ιστοσελίδα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και σε δύο ανεξάρτητες ιστοσελίδες 
δηµοσιεύσεων διαγωνισµών για τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες, σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία 
Προµηθειών της Εγνατία Οδός ΑΕ. 
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7.3 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης θα είναι η χαµηλότερη τιµή ανα Οµάδα. Συγκεκριµένα η «χαµηλότερη 
τιµή» 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 τα 
παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης. 

 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.  

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

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άρθρο 8: Αντικείµενο – Συνολικός Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση - Χρονική ∆ιάρκεια - Παράδοση 

προµήθειας  
8.1 Αντικείµενο του αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι η προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης, για 

την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης της εταιρείας “Εγνατία Οδός ΑΕ”» σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Ι του τεχνικού αντικειµένου της παρούσας. 

8.2 Ο συνολικός Προϋπολογισµός της Προµήθειας (Προϋπολογισµός δηµοπράτησης) ανέρχεται στο ποσό 
των (195.000€) εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ.   Ο Προϋπολογισµός της Προµήθειας 
όπου αποτελεί και το συµβατικό ποσό αναλύεται ανά οµάδα στο «Αντικείµενο Προµήθειας» του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

8.3 Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από τα διαθέσιµα της εταιρείας. 

8.4 Προθεσµίες 
 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. 
Το “δικαίωµα προαίρεσης” της “Εγνατίας Οδός Α.Ε.” ασκείται πριν τη λήξη της συµβατικής προθεσµίας 
µε σχετική έγγραφη δήλωση που επιδίδεται µε “απόδειξη” ή δικαστικό επιµελητή στον Ανάδοχο. 
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της σύµβασης/ σεων είναι η ηµεροµηνία υπογραφής της/ τους. 
Σε περίπτωση που κατά την κρίση της εταιρείας παραστεί ανάγκη χρονικής παράτασης σύµβασης (έως 1 
έτος επιπλέον), εφόσον δεν προκαλείται υπέρβαση του εκάστοτε συµβατικού ποσού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7.2 της Λειτουργικής ∆ιαδικασίας Προµηθειών της εταιρείας παρέχεται η δυνατότητα έγκρισής της 
από το εκάστοτε αρµόδιο όργανο µε ακόλουθη ενηµέρωση του προµηθευτή. 

8.5 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. 

8.6 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. 

8.7 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. 

  
Άρθρο 9: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

9.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης, στην οποία 
προσαρτώνται υποδείγµατα εγγράφων. Η χρήση των υποδειγµάτων είναι υποχρεωτική. 
∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του συµβατικού 
αντικειµένου. 
Κάθε Προσφέρων (µεµονωµένη Επιχείρηση ή Ένωση ή Κοινοπραξία αυτών) µπορεί να υποβάλει µόνον 
µία Οικονοµική Προσφορά. 
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9.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών της  παρούσας ∆ιακήρυξης. Προσφορές 
µε µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. ∆ύναται να ζητηθεί παράταση της ισχύος των προσφορών 
από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία σε περίπτωση που δοθεί από τους υποψηφίους δεν θα έχει καµία 
µεταβολή της τιµής της προσφοράς. Η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά την 
παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. 
Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά µειοδοσίας, 
σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής. 

  
Άρθρο 10: Εγγύηση συµµετοχής  

 Για τη συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η υποβολή εγγύησης συµµετοχής, ποσού που αντιστοιχεί στο 
2% επί του Προϋπολογισµού της Προµήθειας για την οποία επιθυµεί να συµµετέχει και η οποία εκδίδεται 
από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 157 του Ν.4281/08.08.2014). 

 Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα Υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος εγγυητικών και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 120 ηµερών από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα 
της αλλοδαπής µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά 
θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία 
υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

 Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρει ρητά τον τίτλο της προµήθειας, την επωνυµία του διαγωνιζόµενου 
σχήµατος, την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και 
την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε πέντε µέρες από τη σχετική ειδοποίηση 
χωρίς ένσταση ή αντίρρηση και κατά τα λοιπά θα διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας. 

 Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) του αναδόχου µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, β) των υπολοίπων εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε περίπτωση 
ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις 
ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται 
κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε 
η ισχύς της από τον εγγυητή και τον διαγωνιζόµενο.  

  
Άρθρο 11: Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές 

11.1 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.  

11.2 Στη συµβατική αµοιβή του Προµηθευτή περιλαµβάνονται το επιχειρηµατικό του κέρδος και όλες οι 
δαπάνες, όπως έξοδα αµοιβών προσωπικού, προµηθειών υλικών, µεταφορών, µετακινήσεων, 
ασφαλίσεων, ειδικά και γενικά έξοδα, το κόστος κατασκευής για την όδευση των οπτικών ινών στο σηµείο 
κατάληξης κ.λπ., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα και µέχρι την 
ολοκλήρωση όλων των παρεχοµένων υπηρεσιών και των συµβατικών του υποχρεώσεων σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο «Αντικείµενο Προµήθειας» του Παραρτήµατος Ι της παρούσας. Ο Προµηθευτής δεν 
µπορεί για κανένα απολύτως λόγο να αξιώσει επιπλέον αµοιβή, αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη 
χρηµατική καταβολή, πέρα από αυτή που καθορίζεται στην παρούσα. 
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11.3 Για κάθε πληρωµή του ο Προµηθευτής θα συντάσσει και θα υποβάλει Αίτηση Πληρωµής που θα 
περιλαµβάνει τα είδη των παραδοτέων, πίνακα αµοιβής µε αναγραφή της συνολικής αµοιβής, του 
αθροίσµατος προηγούµενων αµοιβών και του αιτούµενου προς πληρωµή ποσού, τις τυχόν νόµιµες 
κρατήσεις, συµψηφισµούς και παρακρατήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α. 
Σε περίπτωση Ένωσης, η ανωτέρω αίτηση θα συνοδεύεται από πινάκιο κατανοµής της αµοιβής 
υπογεγραµµένο από τον εκπρόσωπο της Ένωσης. Στις Κοινοπραξίες η κατανοµή της αµοιβής γίνεται 
σύµφωνα µε συµφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας. 
Ο Επιβλέπων τη Σύµβαση θα ελέγχει την Αίτηση Πληρωµής και θα προβαίνει ενδεχοµένως σε 
διορθώσεις, ή έγκρισή της. 

 Μετά την έγκριση της Αίτησης πληρωµής, για να πληρωθεί ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει 
στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας. 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι Ενώσεις και Κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενηµερότητα όλων των µελών τους. 
Επίσης, από κάθε πληρωµή του Αναδόχου παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
204) όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β΄του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 
5 του άρθρου 61 Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90).               

 Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της 
απαίτησης. 
∆ιευκρινίζεται ότι:  
(α) Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 
άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ, κλπ. 
(β) Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε τιµολογίου. 

 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 ΕΟ Α.Ε.  Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των τιµολογίων, αυτά θα 
επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή συµπλήρωση και επανυποβολή τους. Σε περίπτωση 
αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αµοιβή εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την 
επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αµοιβή 
εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του. 

11.4 Νόµισµα αµοιβής Προµηθευτή 
 Τα τιµολόγια του Προµηθευτή για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα διεκπεραιώνονται από 
την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και δεν θα εξαρτώνται σε καµία περίπτωση από 
ισοτιµίες ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. 

11.5 Αµοιβές και Κρατήσεις µετά τη λήξη της Σύµβασης 
 Από την ηµεροµηνία λήξης, είτε της αρχικής Σύµβασης είτε οποιασδήποτε παράτασής της κατά τα 
οριζόµενα στο παρόν Άρθρο, η Σύµβαση παύει να είναι ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω 
επιπτώσεις/αποτελέσµατα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που 
δηµιουργήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης ή οποιασδήποτε παράτασής της, τα οποία 
εξακολουθούν να ισχύουν και δεσµεύουν και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην Ανοικτή ∆ιαδικασία - Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα 
συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό. 

12.1 Υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων περί <<Προϋποθέσεις καταλληλότητας της 
προσωπικής κατάστασης Προσφερόντων>> και <<Προϋποθέσεις ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
Ικανότητας>> της παρούσας διακήρυξης, δικαίωµα συµµετοχής στην ανοικτή διαδικασία έχουν φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε Ένωση ή σε Κοινοπραξία (που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί), εφόσον 
διαθέτουν άδεια εµπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών από τις αρµόδιες υπηρεσίες και αποτελεί το 
αντικείµενο της δραστηριότητας τους. Επιπλέον για τις οµάδες 1,2 και 3 θα πρέπει να διαθέτουν και 
Καινούργια Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων από την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή 
(σύµφωνα µε το αρίθµ. 52233/3423/10-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών, Α∆Α ΩΖ651-ΠΙ4), 
ώστε να περιλαµβάνει το σύστηµα εισροών-εκροών. 
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 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε 
µεµονωµένα, είτε ως µέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη 
διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο. 
Τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης ή Κοινοπραξίας θα αφορούν στο σύνολο της 
σύµβασης. 

12.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς υπογράφονται είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα 
κοινό εκπρόσωπο των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

12.3 Να είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και να πιστοποιείται η εγγραφή του σ'αυτό καθώς και το 
ειδικό επάγγελµα του. 

12.4  Για την συµµετοχή στην ανοικτή διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: 
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και  
β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

 Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 
Οι οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του 
συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό, 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι 
ως εξής: 

i Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet 
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Tµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γ.Γ. Εµπορίου. 

ii Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον 
αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων 
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

iii Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ αποστέλλοντας:  
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών του Π.∆. 
60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

  
Άρθρο 13: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης Προσφερόντων 

 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται 
για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης ή Κοινοπραξίας) έστω 
και ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
[Ειδικώς στις περιπτώσεις 13.7 και 13.10 ο Προσφέρων µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά 
αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε 
περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο Προσφέρων µε 
το φάκελο συµµετοχής του. Με την τυχόν ένσταση κατά του αποκλεισµού µπορούν να υποβληθούν και 
πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις] 

13.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

13.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
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13.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

13.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

13.5 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από 
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεοκοπίας. 

13.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 
13.7 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
13.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της 
χώρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

13.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

13.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη παροχή των 
πληροφοριών αυτών. 

 Στις περιπτώσεις 13.1 έως 13.5, 13.7 και 13.10 αποκλεισµός της Επιχείρησης ή και της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας στην οποία αυτή συµµετέχει επέρχεται, αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος 
της διοίκησής της, από τα οριζόµενα ειδικότερα στην παρ. 16.1.2.α της παρούσας. 

  

Άρθρο 14: Προϋποθέσεις ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας 
 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία αν δεν διαθέτει : 
 Αποκλειστικά και µόνο για τις Οµάδες 1, 2 και 3 "Βενζίνη αµόλυβδη - Πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων -
µηχανηµάτων",  σηµεία εφοδιασµού  (πρατήρια καυσίµων)  περιµετρικά εντός 6 χλµ από τις κατά 
τόπου έδρες της εταιρείας όπως ακριβώς ορίζονται στο τεχνικό αντικείµενο της προµήθειας. 

  
Άρθρο 15: Περιεχόµενο ηλεκτρονικού φακέλου συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά - Έλεγχος νοµιµοποίησης και 

προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος Προµηθευτή 
 Ο φάκελος συµµετοχής (προσφοράς) κάθε Προσφέροντα για να είναι συµβατός προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης, ώστε να µην αποκλειστεί από τη διαδικασία ο Προσφέρων, σύµφωνα µε την παρ. 
2.1 της παρούσας, οφείλει να περιλαµβάνει, τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους φακέλους, οι οποίοι θα 
καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»  : 

 •        τον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», που θα περιέχει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που απαιτούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη και 

 •        τον Υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία της προσφοράς τους σε έντυπη µορφή, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω, µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 2 
της παρούσας σε Ενιαίο κλειστό φάκελο συµµετοχής, όπου θα αναγράφουν εκτός από την επωνυµία της 
Αναθέτουσας Αρχής, τον τίτλο της Σύµβασης ως εξής:  

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

 την επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας), ταχυδροµική διεύθυνση, αρ. 
τηλεφώνου, fax, e-mail του Προσφέροντα και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων 
των µελών της και τη φράση “να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια Επιτροπή”. 
Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το άνοιγµα του 
φακέλου από την Επιτροπή. 
Ο φάκελος συµµετοχής (προσφοράς) κάθε ∆ιαγωνιζόµενου σε έντυπη µορφή θα περιλαµβάνει, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παρακάτω 
παρ.15.1 της παρούσας. 

 Το ειδικότερο περιεχόµενο των υποφακέλων είναι το ακόλουθο: 
15.1 Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» οι προσφέροντες 
υποβάλλουν υποχρεωτικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα  δικαιολογητικά όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και των όρων 
της παρούσας κατά το µέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της ως 
άνω απόφασης: 
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 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των ΦΕΚ.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

 Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 
συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των εγγράφων στην περίπτωση που τα έγγραφα αυτά έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014  ή σε 
πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο σε κάθε άλλη περίπτωση. Η εγγύηση συµµετοχής 
υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπο, επί ποινή αποκλεισµού.  

 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα εξής: 
15.1.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στην οποία θα αναγράφονται: 

• ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Σύµβασης),  
• η Οµάδα ή οι Οµάδες στις οποίες επιθυµεί να υποβάλλει προσφορά (όπως δηλώνονται στο 

τεχνικό αντικείµενο της παρούσης π.χ. Οµάδα 1, Οµάδα 2, Οµάδα 3 κλπ ). Με βάση την δήλωση 
της οµάδας ή των οµάδων και των προϋπολογισµών τους, θα ελεγχθεί η αξία της εγγυητικής 
συµµετοχής 2% (επί ποινής αποκλεισµού) 

• 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 ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 
- τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο, ή  
- τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή 
- τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των µελών Ένωσης ή Κοινοπραξίας φυσικών και νοµικών 
προσώπων ή  
- τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.  

 Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται εκ των υστέρων, 
σύµφωνα µε την παρ. 3.3.4 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άµεσα από τα λοιπά δικαιολογητικά. 
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.  

15.1.2 Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στη ∆ιαδικασία 

 Για την απόδειξη του δικαιώµατος συµµετοχής της παραγράφου 12 της παρούσας οι διαγωνιζόµενοι θα 
διαθέτουν τα ακόλουθα:  
α) 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 αρίθµ. 52233/3423/10-08-2014 
έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών, Α∆Α ΩΖ651-ΠΙ4), ώστε να περιλαµβάνει το σύστηµα εισροών-
εκροών. 
 β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους. 
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15.1.3 ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης 
 Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 13 της παρούσας προσωπικής κατάστασης 
διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν τα αναφερόµενα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα: 
∆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 του άρθρου 13 της παρούσας, συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρατήµατος ΙΙΙ 
της παρούσας.  
Από την υποβληθείσα δήλωση του προσώπου πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις καταλληλότητάς του, αλλιώς αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος προκειµένου περί αυτοτελούς 
συµµετοχής, ή η διαγωνιζόµενη Κοινοπραξία ή Ένωση στην οποία συµµετέχει το πρόσωπο. 

15.1.4 ∆ικαιολογητικά ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας  
 Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 14 της παρούσας ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν:   
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. 

15.1.5 Την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου των εγγυητικών συµµετοχής της παρούσας, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο Υπόδειγµα Παραρτήµατος ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ της παρούσας, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά 
σε πρωτότυπο, επί ποινή αποκλεισµού. Η εγγυητική  συµµετοχής, θα είναι αξίας 2% του 
προϋπολογισµού των οµάδων που επιθυµεί να υποβάλλει προσφορά. 

15.2 Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
 Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
Προσφέροντα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 

15.2.1 Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 Η οικονοµική προσφορά θα συµπληρώνεται µε τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 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. 

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Προσφερόντων ή µελών Ενώσεων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο. 
Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο 
του ∆ιαγωνιζόµενου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 

15.2.2 Η Οικονοµική Προσφορά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά το ποσό προσφοράς   του διαγωνιζόµενου και 
διατυπώνεται αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.  
Προσφορές που υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της εκάστοτε Προµήθειας θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

15.2.3 Σηµαντική διευκρίνιση:  Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. δεν µπορεί να 
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης του κάθε είδους 
καυσίµου. Για τον υπολογισµό αυτού του ποσοστού έκπτωσης από το σύστηµα οι 
ενδιαφερόµενοι καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω: 
Οι προσφέροντες, για κάθε οµάδα ειδών που επιθυµούν να συµµετέχουν, πρέπει να 
συµπληρώσουν την συνολική προσφερόµενη τιµή, όπως αυτή διαµορφώνεται µετά την 
εφαρµογή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στον προϋπολογισµό της κάθε οµάδας.  
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 Παράδειγµα: 1 
Έστω ότι ο συµµετέχων θέλει να προσφέρει το ποσοστό έκπτωσης 2% επί της τιµής (όπως ακριβώς 
ζητείται από τη διακήρυξη) για την οµάδα 1 (Βενζίνη αµόλυβδη - Πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων του νοµού 
Θεσσαλονίκης) προϋπολογιστικούς δαπάνης 60.000€ χωρίς ΦΠΑ 24%. 
Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% δε µπορεί να αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική φόρµα.  
Έτσι στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρωθεί ως 
τιµή προσφοράς 60.000€ – (60.000 x 2%) = 58.800 €.  
Τα 58.800 € αποτελούν µόνο την τιµή βάση της οποίας το σύστηµα θα υπολογίσει το ποσοστό έκπτωσης 
του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό. ∆ηλαδή αποτελεί µόνο τον διαιρετέο αριθµό βάση του οποίου θα 
προκύψει το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (58.800 : 60.000 = 0,98 – 1= - 0,02 ή 2%) 
Η Οικονοµική Προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι το ποσοστό 2% και όχι τα 58.800 € που θα 
Αναγραφούν στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Η συµβατική αξία θα είναι το ποσό του προϋπολογισµού της οµάδας δηλ. τα 60.000 € 

 Επιπλέον ο προσφέρων θα πρέπει να συµπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ: 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης (ποσοστό έκπτωσης 
παραδείγµατος) και να επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραµµένα το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο 
(Προκύπτει από το σύστηµα µετά την αναγραφεί του ανωτέρου ποσού του παραδείγµατος). 
Σε περίπτωση διαφοράς του έντυπου του Παραρτήµατος ΙΙ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου λαµβάνεται υπόψη το παραγόµενο 
ψηφιακά αρχείο και ο υπολογισµός του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης γίνεται από την υπηρεσία.  

 Παράδειγµα: 2 
Έστω ότι ο συµµετέχων θέλει να προσφέρει το ποσοστό έκπτωσης 3% επί της τιµής (όπως ακριβώς 
ζητείται από τη διακήρυξη) για την οµάδα 5 (Πετρέλαιο Θέρµανσης του νοµού Ιωαννίνων) 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.100€ χωρίς ΦΠΑ 24%. 
Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 3% δε µπορεί να αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική φόρµα. Έτσι στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρωθεί ως τιµή προσφοράς 
12.100€ – (12.100 x 3%) = 11.737 €.  
Τα 11.737 € αποτελούν µόνο την τιµή βάση της οποίας το σύστηµα θα υπολογίσει το ποσοστό έκπτωσης 
του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό. ∆ηλαδή αποτελεί µόνο τον διαιρετέο αριθµό βάση του οποίου θα 
προκύψει το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (11.737: 12.100 = 0,97 – 1= - 0,03 ή 3%) 
Η Οικονοµική Προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι το ποσοστό 3% και όχι τα 11.737 € που θα 
Αναγραφούν στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Η συµβατική αξία θα είναι το ποσό του προϋπολογισµού της οµάδας δηλ. τα 12.100 € 

 Επιπλέον ο προσφέρων θα πρέπει να συµπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ: 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης (ποσοστό έκπτωσης 
παραδείγµατος) και να επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραµµένα το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο 
(Προκύπτει από το σύστηµα µετά την αναγραφεί του ανωτέρου ποσού του παραδείγµατος). 
Σε περίπτωση διαφοράς του έντυπου του Παραρτήµατος ΙΙ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου λαµβάνεται υπόψη το παραγόµενο 
ψηφιακά αρχείο και ο υπολογισµός του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης γίνεται από την υπηρεσία.  

  
Άρθρο 16: Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος Προµηθευτή 

16.1 Προκειµένου να συναφθεί η σύµβαση ο επιλεγείς Προµηθευτής θα κληθεί να προσκοµίσει για τον ίδιο, σε 
περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής, και όλων των µελών του, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 
τα ακόλουθα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης: 

16.1.1 α) Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού του επιλεγέντος Προµηθευτή (όλων των µελών 
του σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων) καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων 
αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσής του. 
β) Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε. 
γ) Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η σύµβαση, από την 
∆/νση Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας ή από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση 
οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και αποδεικτικά καταχώρισης 
µεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
δ) Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για τη διοίκηση του προσφέροντος οργάνου, όπου απαιτείται, µε 
την οποία εγκρίνεται η σύναψη της σύµβασης και κατά περίπτωση ορισµός νοµίµου εκπροσώπου  και 
του αναπληρωτή του. 

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόµιση στο διαγωνισµό εγγυήσεων συµµετοχής και καλής 
εκτέλεσης για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο περί συγκατάθεσής 
του στην υποβολή προσφοράς στην υπόψη διαδικασία. 
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16.1.2 α) Για τις περιπτώσεις των παρ. 13.1 έως 13.5, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου 
εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας). Το απόσπασµα αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης 
της Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν: 
- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης),  
- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας),  
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 
- και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του 
νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  

 Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σ΄ 
αυτά που κατά την παρούσα ∆ιακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του Προσφέροντα, οφείλει αυτός να 
υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες 
δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει δυνητικά 
τον αποκλεισµό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε 
την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.  

 β) Για την περίπτωση της παρ. 13.6, πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας). Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά πτώχευσης 
και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση 
υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. Τα 
φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. 

 γ) Για την περίπτωση της παρ. 13.8, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους 
ασφαλιστικούς φορείς της χώρας εγκατάστασής του ή σε περίπτωση, που έχει ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία.  
Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα θα υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.  
Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα ως άνω αποδεικτικά 
θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό για το οποίο υπάρχει 
υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό 
πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 δ) Για την περίπτωση της παρ. 13.9, αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την αρµόδια αρχή της 
χώρας εγκατάστασής του. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ σε 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από την εκδούσα αρχή ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο.  
Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ. 

16.2 Τα δικαιολογητικά των παρ. 13.1 έως 13.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να συµπληρώνονται µε ένορκη 
βεβαίωση του Προσφέροντα (ή του µέλους στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το 
εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην 
περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα 
δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών 
δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα 
εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς 
Προµηθευτής αποκλείεται από τη διαδικασία.  

16.3 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 16.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα της υποβολής 
τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται 
διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των έξι (6) 
µηνών από την σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η συµπλήρωσή 
τους ή και η διευκρίνισή τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
Άρθρο 17: Εκτέλεση της σύµβασης – Επίβλεψη - Παραλαβή 

17.1 Ο Προµηθευτής θα παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στη 
Θέρµη – Θεσσαλονίκης και στα Περιφερειακά Γραφεία - Κλιµάκια, όσο και στα γραφεία του, όταν αυτό 
απαιτείται, σε συνεννόηση µε την επιβλέπουσα υπηρεσία και χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα 
Αρχή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο «Αντικείµενο Προµήθειας» του Παραρτήµατος Ι της παρούσας. 

 Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, µετά από πρόσκληση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» να συµµετέχει σε 
συσκέψεις, να δίνει πληροφορίες ή συµβουλές στις αρµόδιες κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.», και να παρέχει κάθε υποστήριξη που είναι χρήσιµη για το σκοπό στον οποίο 
αποβλέπει η Σύµβαση. 

 Αν ο Προµηθευτής διαπιστώσει ή κρίνει ότι υπάρχουν θέµατα που απαιτούν άµεση ενέργεια, θα υποβάλει 
στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σχετική αναφορά. 

17.2 Επίβλεψη της Σύµβασης 
 Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Προµηθευτή τα πρόσωπα που θα 
επιβλέπουν και θα ελέγχουν την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης. 
Η επίβλεψη θα αφορά στον έλεγχο της τήρησης από τον Προµηθευτή των Συµβατικών του 
υποχρεώσεων. Το ότι η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” επιβλέπει τις εργασίες της Προµήθειας δεν απαλλάσσει τον 
Προµηθευτή από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους 
ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και 
υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της παρούσας.  
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 
που θα απορρέει από τους όρους της Σύµβασης. 

17.3 Τρόπος Παραλαβής 
17.3.1 Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Κεφάλαιο “2. 

Xρονοδιάγραµµα - Πληρωµές” του Αντικειµένου Προµήθειας του Παραρτήµατος Ι της παρούσας. Σε κάθε 
τµηµατική παράδοση – παραλαβή των παραδοτέων της προµήθειας και την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών και µετά τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τα αρµόδια όργανα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, 
θα εκδίδονται σχετικά έγγραφα από την Επίβλεψη. 

17.3.2 Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών της/ των σύµβασης/ συµβάσεων θα γίνει 
µετά την πλήρη περαίωση των υπηρεσιών της/ τους και την εκπλήρωση όλων των σχετικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου (ή των Αναδόχων σε περίπτωση διαφορετικών αναδόχων ανά τµήµα), 
σύµφωνα µε όσα αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας και µε την έκδοση της 
σχετικής βεβαίωσης περαίωσης από την Επίβλεψη και την υπογραφή από τα αρµόδια όργανα της 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Με την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή της Προµήθειας ελέγχονται οι υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά. 

  
Άρθρο 18: Προσωπικό του Προµηθευτή 

 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που του ανατίθενται και είναι υπεύθυνος για τη συµπεριφορά όλου του προσωπικού και τη 
συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές του Εργοδότη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα συµβατικά τεύχη και µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε 
την υποβολή της προσφοράς του, και να συµµορφώνεται πλήρως µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και 
ασφαλιστική νοµοθεσία.  

 Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού του Προµηθευτή τελούν υπό την ρητή ή και 
σιωπηρή έγκριση της ∆.Υ. Τεκµαίρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον 
δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Άρθρο 19: Εγγυήσεις – Ασφάλιση 
19.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

19.1.1 Ο Προµηθευτής εγγυάται ότι διαθέτει την πείρα, τα κατάλληλα προσόντα, άδειες, εξοπλισµό, οργάνωση 
και χρηµατοοικονοµικούς πόρους που απαιτούνται για την προσήκουσα και εµπρόθεσµη εκτέλεση και 
την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών του. 
Για το λόγο αυτό, και µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση του Προµηθευτή προς τους όρους της 
Σύµβασης, ο επιλεγείς Προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης οφείλει να καταθέσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, υποχρεωτικά σε πρωτότυπο, 
ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης (συµβατικής αµοιβής) χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ µε βάση το 
συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙV της παρούσας (άρθρο 157, παρ. 1.β του 
Ν.4281/2014). Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι 
κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
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19.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραµείνει στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την παράδοση του συνόλου των 
παραδοτέων-υπηρεσιών της Προµήθειας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο (ή στους Αναδόχους σε 
περίπτωση διαφορετικών αναδόχων ανά τµήµα) µετά την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής, που θα γίνει µε τη λήξη της Σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους, µε την επιφύλαξη επιβολής ποινικών ρητρών, χρηµατικών 
κυρώσεων, αποζηµιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης οριστικής απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής που 
εκκρεµεί σε βάρος του Προµηθευτή. 

19.1.3 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ή η Σύµβαση λυθεί πρόωρα µε υπαιτιότητα του 
Προµηθευτή, θα καταπέσουν, ως πρόσθετη ποινική ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 

19.2 Γενικοί όροι εγγυήσεων  
 Οι εγγυήσεις καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και καλύπτουν στο σύνολό τους, η 
κάθε µία και χωρίς καµία διάκριση, την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της 
Σύµβασης από τον Προµηθευτή και κάθε απαίτηση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έναντι του Προµηθευτή, είτε 
για παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για 
απαίτηση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» από την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Προµηθευτή. Η 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει, οποιαδήποτε στιγµή, µε έγγραφη δήλωσή της 
προς το πιστωτικό ίδρυµα που τις εξέδωσε, την κατάπτωση όλου ή µέρους των εγγυήσεων για την 
ικανοποίηση απαιτήσεων έναντι του Προµηθευτή.  
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 
µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης η Αναθέτουσα Αρχή εισπράττει την εγγύηση µε 
έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

 Οι εγγυήσεις όµως αυτές δεν εξαντλούν την ευθύνη του Προµηθευτή για αποζηµίωση της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

19.3 Ασφάλιση 
 Ο Προµηθευτής ευθύνεται για κάθε ζηµία ή απαίτηση αποζηµίωσης που ανάγεται στην κατά Νόµο 
ευθύνη του για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αµέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  

  
Άρθρο 20: Γενικά Καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Προµηθευτή 

20.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Προµηθευτή 
20.1.1 Ο Προµηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο «Αντικείµενο Προµήθειας» του Παραρτήµατος Ι της παρούσας, στην παρούσα 
∆ιακήρυξη και τις κείµενες διατάξεις, αλλά και σύµφωνα µε τους κανόνες της Επιστήµης, ώστε να 
εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύµβασης.  
 Ο Προµηθευτής ευθύνεται για την ποιότητα και τη νοµιµότητα της εκτέλεσης της Σύµβασης. Σε 
διαφορετική περίπτωση µπορεί να καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, 
ενώ ο Προµηθευτής υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζηµίωση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για 
οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία. 

20.1.2 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση ή Κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε 
µέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες 
περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του 
συµβατικού αντικειµένου της Προµήθειας. 

20.1.3 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης ή Κοινοπραξίας κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας διαδικασίας, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 
αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας και στις 
δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση είναι αποδεκτή εφόσον 
εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

20.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Προµηθευτή 
20.2.1 Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούµενο προσωπικό, βαρύνει αποκλειστικά στον 

Προµηθευτή. 
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20.2.2 Σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ότι το απασχολούµενο από τον Προµηθευτή προσωπικό, θα 
βρίσκεται σε εργασιακή σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει ουδεµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρηµατική καταβολή προς το προσωπικό 
αυτό ή για οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί στο προσωπικό αυτό ή 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κατά την διάρκεια εκτέλεση της Σύµβασης. 

20.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης ο Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί και να συµµορφώνεται 
µε όλους τους νόµους, διατάγµατα, κανονισµούς, αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τυχόν οδηγίες της 
Αναθέτουσας Αρχής και των αρµοδίων κρατικών Αρχών και Υπηρεσιών, που αφορούν την υγιεινή και την 
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί. 

20.2.4 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναλαµβάνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή, το ∆.Σ, το Γενικό ∆ιευθυντή, µαζί µε τα ανώτερα στελέχη και τους 
συµβούλους και τους υπαλλήλους της.  
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για τις οποιεσδήποτε 
σχέσεις του Προµηθευτή µε αυτούς. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία 
στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εάν ο οιοσδήποτε ως άνω τρίτος στραφεί κατά αυτής, παράλληλα δε έχει την 
υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και να καταβάλει σε αυτή 
όλες τις δαπάνες της δίκης. 

20.3 Ο Προµηθευτής ως Ανεξάρτητος Ανάδοχος 
 Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και εκτέλεση των υπηρεσιών του µε βάση τη Σύµβαση, ο 
Προµηθευτής θεωρείται ως «Ανεξάρτητος Ανάδοχος» κατά την έννοια του άρθρου 681 και επόµενα του 
Αστικού Κώδικα, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών 
και των προστηθέντων του. 
Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συµπεριφορά του συνόλου του προσωπικού του, 
καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 

20.4 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων  
20.4.1 Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Η υποκατάσταση συντελείται µόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους και στις 
περιπτώσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από 
σχετική εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 Η παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου συνεπάγεται δικαίωµα της Αναθέτουσας Αρχής 
να τον κηρύξει έκπτωτο από τη Σύµβαση µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατός του σχετικά µε 
οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή.  

20.4.2 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική πράξη να 
κοινοποιηθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

  
20.5 Υπεργολαβίες του Προµηθευτή 

20.5.1 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών ή 
υποχρεώσεών του υπεργολαβικά σε τρίτο, που απορρέουν από τη Σύµβαση, χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

20.5.2 Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του 
που απορρέουν από τη Σύµβαση, ανεξαρτήτως του αν αυτές υλοποιούνται από τον ίδιο (το προσωπικό 
του) ή από τους προστηθέντες του.  

20.6 Εµπιστευτικότητα 
 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Προµηθευτής και οι 
προστηθέντες του αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσουν σε τρίτους 
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή 
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, εκτός 
εάν η γνωστοποίηση γίνεται στα πλαίσια νοµικής υποχρέωσής τους. 

20.7 Κυριότητα Εγγράφων και δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή 
 Όλα τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή δεδοµένο σε ηλεκτρονική µορφή που θα συνταχθούν από τον 
Προµηθευτή και τους προστηθέντες αυτού στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα αποτελούν 
ιδιοκτησία του Εργοδότη και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του Εργοδότη 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και, εάν ευρίσκονται στην κατοχή του Προµηθευτή, θα 
παραδοθούν στον Εργοδότη µετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Από τον 
παραπάνω κανόνα εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν στην τεχνική, εµπορική, οικονοµική και 
διοικητική λειτουργία του Προµηθευτή και δεν συνδέονται µε το αντικείµενο της Σύµβασης. 
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20.8 Πληρωµή φόρων, τελών, δασµών κ.λ.π.  
20.8.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) επιβαρύνεται µε τους κάθε 

είδους φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ των υλικών της προµήθειας, πλην του Φ.Π.Α, 
περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα 
για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων, τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες 
νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας. 

20.8.2 Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο 
Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στον Εργοδότη η 
δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής 
από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη 
εξοπλισµού της προµήθειας, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση 
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

20.8.3 Ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα 
από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική 
διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π. που 
αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης 
των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε 
άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 
(Φ.Ε.Κ. 83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (Φ.Ε.Κ. 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (Φ.Ε.Κ. 86 Α/28-4-79). 

20.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή 
20.9.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) και οι προστηθέντες αυτού 

είναι υποχρεωµένοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα 
νοµοθεσία για τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. Ο Προµηθευτής, οι 
προστηθέντες του και το προσωπικό του θα καταβάλλουν όλους τους φόρους και τα τέλη που πρέπει να 
πληρώσουν µε βάση την Ελληνική νοµοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
• η υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και υποβολής των 
αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., 
• η τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 
• η πληρωµή φόρων εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των λοιπών φορολογικών 
του υποχρεώσεων. 

20.9.2 Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 
Προµηθευτή, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

20.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή για το Προσωπικό του 
20.10.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) και οι προστηθέντες του 

είναι υποχρεωµένοι να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, που θα απορρέουν από τη σχετική 
νοµοθεσία για την ασφάλιση του προσωπικού τους, που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και υποχρεώσεων της Σύµβασης. 

20.10.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, που 
θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της Σύµβασης, έναντι ατυχηµάτων 
σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε 
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

20.10.3 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και υποχρεώσεων της Σύµβασης, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και οι πάσης φύσεως 
συνεργάτες ή προστηθέντες του Προµηθευτή. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το 
αλλοδαπό προσωπικό. 

20.10.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των ανωτέρω, ο δε Προµηθευτής 
υποχρεούται να παρέχει σε αυτή όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

20.10.5 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι τη λήξη ή 
λύση αυτής. 

20.11 ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, άµεσα ή έµµεσα να προβαίνει σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ή δια του διαδικτύου 
ανακοινώσεις σχετικά µε την Προµήθεια ή την Αναθέτουσα Αρχή.  

20.12 Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή 
 Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ' αρχήν µε telefax-τηλεµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email), τα δε 
πρωτότυπα αυτών είτε να υποβάλλονται απευθείας στην Αναθέτουσα Αρχή, είτε να αποστέλλονται µε 
συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courrier και θα είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 21: Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

21.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων 
 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Προµηθευτή χωρίς καµία επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν στη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 

21.2 Έγκαιρη πληρωµή του Προµηθευτή 
 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα στον Προµηθευτή τις πληρωµές που του 
οφείλει, κατά τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 11.3 της παρούσας. 

  
Άρθρο 22: ∆ιαφορές – ∆ιαφωνίες – Ανωτέρα Βία 

22.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης 
 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις αµοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους µε 
πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται 
αποκλειστικά και µόνο µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 24 της παρούσας. 

22.2 Ανωτέρα βία 
22.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα οποία 

σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, 
καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το δικαίωµα αυτό 
υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των παραπάνω περιστατικών δεν ρυθµίζονται 
ειδικότερα από τη Σύµβαση. 

22.2.2 Η µη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δεν δηµιουργεί 
δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται όµως η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 
γεγονότων ή περιστατικών, τα οποία, καθόσον διαρκούν, δικαιολογούν αίτηµα ευλόγου παρατάσεως της 
διάρκειας της Σύµβασης. 

22.2.3 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προµηθευτής βαρύνει εξ ολοκλήρου αυτόν. 
22.2.4 Ο Προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

22.3 Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας  
 Ο Προµηθευτής, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνεχή, 
αδιάλειπτη, ασφαλή, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο παροχή των προβλεπόµενων συµβατικών 
υποχρεώσεων. Τυχόν διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της 
Σύµβασης δεν δικαιολογούν σε καµία περίπτωση την εκ µέρους του Προµηθευτή άρνηση παροχής των 
υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά καθορίζονται στη Σύµβαση, εκτός εάν αυτό 
ρητώς προβλέπεται από τη Σύµβαση. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ενώ δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, 
ο Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να τον κηρύξει 
έκπτωτο από τη σύµβαση, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 23.1 της παρούσας. 

  
Άρθρο 23: Λύση – Λήξη της Σύµβασης 

23.1 Λύση Σύµβασης λόγω παράβασης συµβατικών όρων (Έκπτωση Προµηθευτή) 
23.1.1 Σε κάθε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ο Προµηθευτής: 

(α) δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά 
Τεύχη ή  
(β) έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει µε τη Σύµβαση ή 
(γ) δεν συµµορφώνεται προς τις, σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης, εντολές της Αναθέτουσας 
Αρχής,  
θα προσκαλέσει εγγράφως τον Προµηθευτή, µε αποδεικτικό, να συµµορφωθεί αµέσως µε τις 
υποχρεώσεις του και να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζηµία που έχει υποστεί η Αναθέτουσα 
Αρχή από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να περιλαµβάνεται 
συγκεκριµένη διατύπωση των παραβάσεων από τον Προµηθευτή, τα απαραίτητα µέτρα επανόρθωσης 
και o χρόνος επανόρθωσης. 

23.1.2 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν συµµορφωθεί µε την ως άνω πρόσκληση της Αναθέτουσας 
Αρχής µέσα στο χρόνο που έχει τεθεί από αυτή ή εφόσον δεν γίνει αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή 
η έγγραφη αιτιολόγηση της µη συµµόρφωσης του Προµηθευτή στην πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, να κηρύξει τον Προµηθευτή έκπτωτο. 
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Αναστάσιος Παπαδόπουλος 
Ε.Χ. Προϊσταµένου Τοµέα 
∆ιοικητικής & Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης και Υποστήριξης 
 

 
 
 
 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης 
Προϊστάµενος Τοµέα Λειτουργίας, 
Εκµετάλλευσης & Συντήρησης  

23.1.3 Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει την καταβολή πλήρους αποζηµιώσεως από τον 
Προµηθευτή για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν άµεσα ή έµµεσα από τη µη συµµόρφωση 
του Προµηθευτή και την παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

23.1.4 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύµβαση και καταπίπτουν υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ως ειδική ποινική ρήτρα. Ποινικές ρήτρες που τυχόν 
επιβλήθηκαν για τους ίδιους λόγους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, οφείλονται αθροιστικά. 

23.2 Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους 
 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν τη Σύµβαση, σε 
περίπτωση που ο Προµηθευτής πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 
Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, η επέλευση των παραπάνω γεγονότων 
σε ένα µόνο εκ των µελών αυτής, µπορεί, αντί της καταγγελίας, να έχει ως συνέπεια την υποκατάσταση 
του εν λόγω µέλους, µετά από σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή και έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

23.3 Λήξη της Σύµβασης 
 Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Αναδόχου ή 
διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 17.3.2 της παρούσας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

  
Άρθρο 24: ∆ικαστική επίλυση διαφορών  

24.1 Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχοµένως προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών από την εφαρµογή της Σύµβασης και αφορά στην ερµηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και στην 
έκταση των εξ αυτής δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µερών και που δεν δύναται να διευθετηθεί 
φιλικά ή συµβιβαστικά, θα λύεται ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων Θεσσαλονίκης. 

24.2 Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι τόσο η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο και η όλη 
διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης. Συνεπώς 
αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση την παρούσα Σύµβαση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. 

  
Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία - Λοιποί όροι 

25.1 Η συµµετοχή στην Ανοικτή ∆ιαδικασία συνιστά τεκµήριο ότι ο Προσφέρων και κάθε µέλος του (σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας) έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατά 
της καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, απεδέχθη την νοµιµότητά τους και γνωρίζει πλήρως τις 
επί τόπου συνθήκες υπό τις οποίες θα ολοκληρωθεί η προµήθεια, τους κανονισµούς και την οργανωτική 
δοµή του Εργοδότη καθώς και τις απαιτήσεις (υποχρεώσεις) των ζητουµένων υπηρεσιών. 

25.2 ∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η οποία διατηρεί το 
δικαίωµα να µην αναθέσει τη σύµβαση, χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση στους καλούµενους µε την παρούσα να συµµετάσχουν. 

 [1] Ο ορισµός του νοµίµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι την πλήρη 
εκκαθάριση των σχέσεων του Προµηθευτή µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Σε περίπτωση αντικατάστασης του νοµίµου 
εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του, η εξουσία εκπροσώπησης αυτών παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» του σχετικού νοµιµοποιητικού εγγράφου που επιφέρει την τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αµοιβής στον Προµηθευτή, εφόσον παραδώσει ισόποση δίγραµµη επιταγή στο 
νόµιµο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού. 
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Για τον «Προµηθευτή» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αντικείµενο Προµήθειας 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οικονοµική Προσφορά 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ: Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αντικείµενο Προµήθειας 
για την  

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

Αναφοράς 5505» 
 
 

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) 
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 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. 
 
 

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.  

 
3.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή και συγκεκριµένα : 

η χαµηλότερη τιµή ανά 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 
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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 

5. 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 

18.000 16.640 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 
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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 Πετρέλαιο 
κίνησης 

10 

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 5.000 4.680 € Πετρέλαιο 
κίνησης 

12 
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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 Πετρέλαιο 

κίνησης 
12 

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 

3.000 2.600 € 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

14 
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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 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 Πετρέλαιο 

κίνησης 
16 

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 

3.000 2.730 € 

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 201.000 195.000 €   

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  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

ΟΜΑ
∆Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΟΜΟΣ 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Υ 

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 ΙI                                                                                                                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

∆ιαγωνισµού 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 στον συγκεκριµένο διαγωνισµό είναι  : 

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ                                                

ΣΕ ΛΙΤΡΑ                      
(2) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ                              
(ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.)                                  

(3) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

(%)                            
(4)  

ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ (4) 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ 
ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ                                   

(5)=(3)-[(4) X (3)] 

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 για τον διαγωνισµό. 
 
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 
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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 – όχι η συγκρίσιµη αξία της στήλης 5 του ανωτέρου πίνακα ) 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 του διαγωνισµού και το Παράρτηµα Ι αυτής.                   

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

Ο προσφέρων                                                                                                                                                                            
Υπογραφή & Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
προσωπικής κατάστασης 

 
Στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού για την  

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

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού/ Προµήθειας της ως άνω σύµβασης 
 
 
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………..........………. 
…………………………..,1 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου 
Αστυνοµικής Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε  
από   …………………………….., στις ………………………………… 
Προσφέρων2 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου 
µε την επωνυµία …………………………………………………….............………… 
…………………………………………………………………………………………............………4 
δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες 
αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:   
 
Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 16.1.2.α της ∆ιακήρυξης, καταδικαστεί µε 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου5 για: 
 
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε 
τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή 
εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

 
Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση7, ή 
αναγκαστική διαχείριση . 

 
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο. 

                                                           
1 Τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του δηλούντος 
2 Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 
3 Εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει 
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας  

4 ∆ιαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 
5 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 
6 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 
7 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον 
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή /και σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον 
αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή /και σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό 
πλαίσιο. 

 
ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης 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, από τα οποία 
να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις µη αποκλεισµού. 
 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
…………… 

…………………. 
Ο δηλών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής 
Συµµετοχής σε διαγωνισµό 

 
 

Αθήνα ………………….. 
Π ρ ο ς………………………………………………………………………………8 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
………………………………… 9, υπέρ της  …………… …………………… …………………… 
……………… …… …………………………………………………………………………………….10 
για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….11, ή της µετ΄αυτήν 
νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη Αναδόχου για 
………………………………………………………………………………………… 12 σύµφωνα µε 
τη σχετική ∆ιακήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη 
συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει 
αποκλειστικά και µόνο µέχρι ……………………….. 13 (ή ……… ηµέρες από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών)  µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο 
µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί 
καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας 
αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

                                                           
8  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. 

9  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του 
Προϋπολογισµού της Προµήθειας. 

10  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή 
η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία 
(ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των µελών Ένωσης – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες 
των µελών νοµικών προσώπων) Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση 
συµµετοχής. 

11  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
12  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης όπως αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη. 
13  Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η ∆ιακήρυξη ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί 
όµως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της 
ισχύος της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..14 
 

Αθήνα ………………….. 
 

Π ρ ο ς 
15 

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 
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…16  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 …...…………………………………………..17  

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

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 
 

                                                           
14  Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συµβατικής αµοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.). 
15  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας. 
16  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.  

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