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Αριθμ. αποφ. 9/ 2022     
 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

   Από το Πρακτικό Νο 1/2022 

   του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
        Στην Xαλκίδα   συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις καθώς και του 

άρθρου 1 της αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 81558/29-12-2021  (ΦΕΚ Β’ 6290)   ΚΥΑ , οι συνεδριάσεις 

συλλογικών οργάνων γίνεται μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως 

εμβολιασμένοι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο 

τρίμηνο , σύμφωνα με την παρ. 3 του άθρου 9. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες που 

δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο , 

συμμετέχουν μέσω ηλεκτρονικών μέσων (Τηλεδιάσκεψη) , την 10η του μήνα Ιανουαρίου 

του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 

Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων  234 και 240 του νόμου Ν. 3463/06 έπειτα 

από την αρ. πρ. 12/4-01-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 

3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης). Έγινε διαπίστωση ότι σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα τα  

10 όπως παρακάτω: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. 
 
Ελένη ΑΊδίνη 
 

6. Δημήτριος Τριανταφύλλου 
  
11 

Θεόδωρος 
Γιαννακάρας 

2. Παναγιώτης Νικολάου 7 Σωκράτης Σκλιάς 12  

3. 
Παναγιώτης – 
Σωτήριος Καραμούζης 

8. Βασιλική Κόντου- Πιτσινή 13  

4. 
Αναστάσιος 
Καλαθέρης 

9 Χαράλαμπος Κουσκούτης 14  
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5 Νικόλαος Ρόγκας 10 Ελευθέριος Πνευματικός 15  
  

 
AΠΟΝΤΕΣ:  Μιχαήλ Κεράτσας,  Bασιλική Σαμπάνη, Tατιάνα Πετράκη, Πέτρος Πρόκος 

 

Γραμματέας στην ανωτέρω συνεδρίαση ήταν η τακτική υπάλληλος του ΔΟΑΠΠΕΧ  κ. 
Μαρία Καραχάλιου 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  του ΔΟΑΠΠΕΧ κ. 
Φώτιος Μ. Γκούνης 
 
ΘΕΜΑ 9Ο  : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ 

 
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 
τη με ανοικτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις 
ανάγκες του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά 
βάσει τιμής για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου Χαλκίδος, προϋπολογισμού 63.600,00 
Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων και άλλες διατάξεις». 
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
Του Π.Δ 80/2016. 
Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του 
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7- 4-2014) και ισχύει. 

 Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

Του Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
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Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 

4782/2021. 
Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ2677/Β/21-10-2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΤΟ ΦΕΚ 1969 /1-6-2018,τεύχος δεύτερο, 

αποφ.αρ.οικ.174842 στη κατηγορία μη οικιακού πελάτη εκτός των κεφαλαίων 3 και 4 

του τμήματος 3, ΓΙΑ  ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 

έχοντας υπόψιν 

Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α' 133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». 
Την   3/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΒ8ΟΚΡΚ-Ψ9Μ) ΑΔΣ για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών 2022 
Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας είναι μέχρι 60.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 

 
                                                                            καλεί 
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Επωνυμία  Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  
Ταχυδρομική διεύθυνση  ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15 
Πόλη  ΧΑΛΚΙΔΑ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 34132 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός ΝUTS GR642 
Τηλέφωνο 2221351201-141 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο doappex@hotmail.gr 
Αρμόδιοι για πληροφορίες Σ. Πατσουλάκη, Μ. Καραχάλιου 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δ.Ο.ΑΠ.ΠΕ.Χ. οδός Φαρμακίδου 15 
Χαλκίδα, την Δευτέρα  28  Φεβρουαρίου 2022 , ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της  σύμβασης  
 
1.Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 

ΑΔΑ: ΨΑΞΣΟΚΡΚ-Ο60





4/28 

 

α) η με αρ. 9/2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
 
β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016). 
 
γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι της παρούσης 

δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 
την 
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω και που θα δίνονται για όλους τους 

ενδιαφερόμενους αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  

https://doappex.dimoschalkideon.gr/ 

 
2. Η τεκμηρίωση του διαγωνισμού θα είναι προσβάσιμη για όλους τους 

ενδιαφερόμενους στην  ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  

από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα αντλούν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 

για την υποβολή της προσφοράς τους. 

 
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 
 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια Φυσικού Αερίου  για τις ανάγκες του 

Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση 

τιμής για το Φυσικό Αέριο όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 
2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 

3.  Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 

σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια της 

προμήθειας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 

του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης - Δικαιώματα προαίρεσης 
 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 63.600,00 Ευρώ και 

θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον την ποσότητα των 1420 MW/H 

2.  Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αυξήσει ασκώντας δικαιώματα προαίρεσης έως 

τριάντα (30)% την συμβατική αξία της προμήθειας. Τα δικαιώματα προαίρεσης 

https://doappex.dimoschalkideon.gr/
https://doappex.dimoschalkideon.gr/
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ασκούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής που μπορεί να ληφθεί 

οποτεδήποτε είτε εντός της συμβατικής προθεσμίας είτε και εντός τριμήνου από 

την παρέλευση αυτής. 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 
 
     1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. 
και βαρύνει τον κωδικό 15-6643.004 με 63.600,00 € για το 2022   

2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  

3. Οι πληρωμές θα γίνονται με την έκδοση των λογαριασμών από την 

προμηθεύτρια εταιρεία. 

            Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή),  
 
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος 
διενέργειας του διαγωνισμού 
 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα  28 Φεβρουαρίου 2022 , ώρα 12:00  π.μ. 
που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού στην έδρα του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ στην οδό Φαρμακίδου 15. Σε περίπτωση που 
ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε 
λόγο θα επαναληφθεί την Δευτέρα  14 Μαρτίου 2022  και ώρα 12:00  π.μ. 
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά την 
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 , ώρα 12:00 π.μ.  Σε περίπτωση αποστολής οι 
προσφορές πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν στην Υπηρεσία μια εργάσιμη 
ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, 
πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από τα έγγραφα της σύμβασης για την αποσφράγιση. 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, 
μισή ώρα πριν την ώρα λήξης. 
Η Επιτροπή παραλαμβάνει και μονογράφει όλους τους φακέλους των προσφορών που 
κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής βρίσκονται στον χώρο που διεξάγεται ο 
Διαγωνισμός και κατόπιν κηρύσσει την λήξη της παραλαβής των προσφορών και 
προβαίνει στην αποσφράγιση- αξιολόγηση αυτών. Μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης καμία άλλη προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, μετά την ανακοίνωση της λήξης 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
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Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε  
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  
(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε  
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  
Για τις περιπτώσεις β,γ οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία τουλάχιστον 
μία ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή τους. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά του (Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, 
αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής). 
για την προμήθεια/υπηρεσία: «Προμήθεια Φυσικού Αερίου  για τις ανάγκες του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου  με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά 
βάση τιμής» με αναθέτουσα αρχή τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. και ημερομηνία λήξης προθεσμίας 
υποβολής προσφορών την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022  . 
 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και την 
μελέτη. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
9. 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 
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6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο  πρακτικό της, την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 
το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας. 
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής καθώς 
και τα έγγραφά νομιμοποίησης των εκπρόσωπων του άρθρου 16, (καταστατικά, ΦΕΚ, 
πληρεξούσια,ΥΔ,κλπ.) 
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, περιγραφή των 
προσφερόμενων ειδών, 
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της Μελέτης. 
 
Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
 
1. Όπου στην μελέτη ζητείται ποσοστό έκπτωσής το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) θα είναι ενιαίο για το σύνολο των ειδών του τμήματος στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης  
 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 
 
3. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των 
ειδών, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
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6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
  
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης (τιμή), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας διακήρυξης.  
Ως εκτιμώμενη μη δεσμευτική ετήσια ποσότητα κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) 
ορίζονται οι 1420  ΜWh.  
Για την παρούσα προμήθεια ορίζονται τα εξής:  
α. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη 
τιμή) του αθροίσματος “TR+P”, όπως αυτό αναλύεται παρακάτω για τις ποσότητες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Το συμβατικό τίμημα, ήτοι η μηνιαία 
τιμολόγηση θα προκύπτει από την εφαρμογή του κάτωθι τύπου:  
CP = (TTFm+TR+P)*Q+DIST (1)  
Όπου:  
(1) CP: Είναι το συμβατικό τίμημα σε ευρώ,  
(2) TTFm: Είναι η τιμή που ανακοινώνεται στη στήλη “Heren Monthly Indices” του ICIS 
“European Spot Gas Market” την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται 
του μήνα παραδόσεων (m), για το μήνα παραδόσεων (m) και τον δείκτη TTF. Η τιμή 
TTFm του Οκτωβρίου 2021 είναι 0,067501€/Kwh και ορίζεται για τις ανάγκες του 
παρόντος διαγωνισμού ώστε να υπάρχει σύγκριση των οικονομικών προσφορών ως 
προς TTFm.  
(3) TR: Είναι η Χρέωση Μεταφοράς, εκφράζεται σε €/Kwh και είναι σταθερή για όλο τη 
συμβατική περίοδο. Καθώς η χρέωση μεταφοράς είναι αναλογική της χρήσης του 
συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, θα υπολογιστεί και θα προσφερθεί από τους 
υποψήφιους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το ενδεικτικό (μη δεσμευτικό) προφίλ 
κατανάλωσης, ήτοι τα στοιχεία που αφορούν την ημερήσια κατανάλωση, για το χρονικό 
διάστημα από 1.12.2020 έως 30.11.2021, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας.  
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(4) P: Είναι το premium (μικτό κέρδος) του προμηθευτή σε Ευρώ/ Kwh και παραμένει 
σταθερό για όλη τη συμβατική περίοδο.  
(5) Q : Είναι η ποσότητα Φ.Α. σε KwhΑΘΔ που τιμολογείται.  
(6) DIST : Είναι η Χρέωση Διανομής σε Ευρώ όπως χρεώνεται από την ΔΕΔΑ Α.Ε στον 
προμηθευτή για κάθε Τελικό Πελάτη για χρήση. Ο προμηθευτής μετακυλύει το ακριβές 
ποσό που θα έχει διάφορα σκέλη (χρέωση δυναμικότητας, χρέωση ενέργειας) στον 
Τελικό Πελάτη αυτούσιο. Σημειώνεται ότι η Χρέωση Διανομής καθορίζεται σύμφωνα με 
την έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής 
Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας (ΦΕΚ Β’ 3067/26-9-16 & ΦΕΚ Β’ 
3490/31-10-16) και τις υπ’ αριθμ. 328/16 & 345/2016 αποφάσεις της ΡΑΕ για την 
Έγκριση Τιμολογίου για τη Χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού 
Αερίου και υπολογίζεται ως εξής:  
DIST= (ΣΔΚ * ΜΩΠ) * (Ν/365) + (ΣΕΚ * Q), (2)  
όπου  
ΣΔΚ: Είναι ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας και ισούται με 
0,6990254600€/KW/έτος για την εμπορική χρήση  
ΣΕΚ: Είναι ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας και ισούται με 0,0071618954 €/KWh για 
την εμπορική χρήση  
ΜΩΠ: όπως αναλύεται στο Παράρτημα Ι.   
N: Το «Ν» αντιστοιχεί στον αριθμό των ημερών για τις οποίες γίνεται η χρέωση 
διανομής της ποσότητας φυσικού αερίου (Q) που τιμολογείται. Για τις ανάγκες του 
παρόντος διαγωνισμού και για λόγους σύγκρισης των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών, επειδή ως Q ορίζεται η εκτιμώμενη ποσότητα του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του παρόντος άρθρου, το Ν ισοδυναμεί 
ενδεικτικά με τον αριθμό 365 ημέρες. Αποσαφηνίζεται ότι κατά το ενδοσυμβατικό 
στάδιο που η τιμολόγηση της προμηθευόμενης ποσότητας Φ.Α. (Q) θα γίνει με την 
ολοκλήρωση της σύμβασης, το «Ν» θα ισοδυναμεί με τον αριθμό των ημερών του 
τιμολογούμενου διαστήματος.  
Η εν λόγω χρέωση διανομής θα αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση 
της ΡΑΕ που θα προσκομίζεται στο στάδιο της εξόφλησης του τιμολογίου από τον 
μειοδότη.  
β. Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ (€) για το είδος και την ποσότητα του φυσικού αερίου 
που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, με στρογγυλοποίηση σε τρία (3) 
δεκαδικά ψηφία.  
γ. Οι τιμές, με τις οποίες θα γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών για το 
φυσικό αέριο, θα προκύπτουν από την εφαρμογή του αθροίσματος “TR+P”,  της 
περίπτωσης (α).  
2. Παράλληλα, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν 
ξεχωριστό έγγραφο (πέραν του υποδείγματος), αναλύοντας τα επιμέρους κόστη και τον 
τρόπο υπολογισμού κάθε επιμέρους τιμής, καθώς και όλους τους φόρους και τέλη που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις κρατήσεις υπέρ 
τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον οικονομικό φορέα.  
3. Οι συντελεστές P (premium) και TR (χρέωση μεταφοράς) είναι δεσμευτικοί για τον 
υποψήφιο προμηθευτή και θα διατηρηθούν σταθεροί καθ΄όλη τη διάρκεια της 
συμβατικής περιόδου.  
4. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον δεν προκύπτει από αυτή με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής της.  
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5. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδών χωρών που δεν 
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας 
Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά 
τους ότι το προσφερόμενο είδος δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω 
του κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) 
ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.  
Τυχόν υπέρβαση του εκτιμώμενου Π/Υ της σύμβασης με την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, δεν αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς τους, καθώς  
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επί του παρόντος διαπιστώνεται πως συγκυριακά οι τιμές αγοράς ενέργειας είναι 
ιδιαιτέρως αυξημένες με τάσεις αποκλιμάκωσης κατά το προσεχές μέλλον.  
Η συνολική κατακύρωση στον ανάδοχο θα είναι ισόποση του εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού της σύμβασης. Η κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη 
συγκρινόμενη τιμή όπως περιγράφεται. Δεδομένης της μεταβλητότητας των τιμών 
του προς προμήθεια είδους, δύναται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και το 
συμβατικό αντικείμενο να τροποποιηθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης με κοινή 
συμφωνία των συμβαλλομένων. 
Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση της 
προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και 
στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί.  
Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το ειδικό τέλος 
5% και το τέλος ασφαλείας εφοδιασμού (ΤΑΕ).  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
 
 
Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 
Κατακύρωση 
 
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς. 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 
Πρόεδρο αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 7. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο 
και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση 
στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση 
μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές 
για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
 
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Ν.4412/2016. 
 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό και της τεχνικής προσφοράς,. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί 
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όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται και αυτοί, και μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο 
Οι κατά τα ανωτέρω φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
αποσφραγίζονται ενώπιον των συμμετεχόντων και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 
τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό-ενιαίο πρακτικό, μαζί με τους λόγους 
απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών γίνονται σε μία δημόσια 
συνεδρίαση. 
β) Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με Απόφαση του Δοικητικού 
Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ , η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016. 
γ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύμβασης 
 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα 
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού και σε περίπτωση που αυτά προσκομισθούν νωρίτερα από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή τους αυτά μπορούν να αποσφραγίζονται 
και να αξιολογούνται από την επιτροπή νωρίτερα. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 3 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται 
αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 
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i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή 
 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 
και 14 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη Απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη 
σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την Απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί 
αποδείξει. Όσοι δεν έχει αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 
του προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις 
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, κοινοποιείται η Απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο 
και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική 
της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού 
 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) 
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου, του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο 
προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ 
εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2. 
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4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων  
1, 2. 
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 
αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 
8. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
 
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής 
 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις 
όσο αφορά την επαγγελματική τους επάρκεια για την εκτέλεση της Σύμβασης. 
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του κράτους εγκατάστασης, ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
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Δεν απαιτείται. 
Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Δεν απαιτείται. 
Δ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουν τα παρακάτω πρότυπα όσων αφορά την : 
Α) Την εμπορία των  ειδών σύστημα διαχείρισης ποιότητας που να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2015 
 
Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ. Β 3698/16.11.2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 της παρούσας 
Όσο αφορά την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να συμπληρώσει 
μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί 
από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 
 
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν 
στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία υποβολής τους 
σύμφωνα με την παρ 12 του άρθρου 80 του νομού 4412/16. 
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη 
της ένωσης. 
ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
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1. Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική Προσφορά. 
Τα κατωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την 
συμμετοχή των προσφερόντων και την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού στη διαγωνιστική διαδικασία κατά την αρχική φάση του διαγωνισμού 
(κατά την υποβολή της προσφοράς). 
Επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω οι συμμετέχοντες πρέπει να 
καταθέσουν στην 
διαδικασία τα ακόλουθα: 
1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 
4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ). 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (δικαιολογητικό 
συμμετοχής). 
2)α. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. (δικαιολογητικό συμμετοχής). 
β. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εκπροσωπούμενου. (δικαιολογητικό συμμετοχής). 
3) Τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την μελέτη. (δικαιολογητικό τεχνικής 
προσφοράς). 
4) Υπεύθυνη Δήλωση. Για το χρόνο ισχύος των προσφορών που θα πρέπει να είναι 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα 
παράτασης για 180 επιπλέον ημέρες. 
(δικαιολογητικό τεχνικής προσφοράς). 
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και της μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των 
σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
(δικαιολογητικό τεχνικής προσφοράς). 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 
Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και το ΤΕΥΔ που ζητούνται από τα έγγραφα της σύμβασης 
θα υπογράφονται, θα σφραγίζονται, θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και μπορούν 
να 
υπογράφονται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
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2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων 
επιλογής (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι 
οικονομικοί φορείς (Προσωρινοί ανάδοχοι) προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά κατακύρωσης προκειμένου να τους κατακυρωθεί οριστικά το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού: 
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού 
μητρώου (ποινικού μητρώου). Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά είναι: 
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον 
οικονομικό φορέα, 
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και 
των εκ των μελών της διοίκησής τους, εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε 
αυτήν. 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην 
οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 
γ. Απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που συνάδει με την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι Οικονομικός φορέας 
δεν του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού από διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
ε. για την περίπτωση 9 του άρθρου 13 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται 
ότι έχουν δεν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
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ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου 
της επιχείρησης. 
Το ανωτέρω δικαιολογητικά και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 
ορίστηκαν ανωτέρω της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία υποβολής τους 
σύμφωνα με την παρ 12 του άρθρου 80 του νομού 4412/16. 
 
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εκατό ογδόντα (180) ημερών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα 
στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
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αντίστοιχου χρηματικού ποσού θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία α έως στ της 
ανωτέρω 
παραγράφου. 
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση (στο οποίο 
πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία α,β,γ,δ,ε,στ και η της παρ. 2 του παρόντος) σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους, στον υπέρ του η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους τους. 
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Άρθρο 19: Ενστάσεις 
 
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , η 
οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
(συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ6ΕΟΚΡΚ-4Η2) Απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή. 
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, 
χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ . Η 
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 
του χρονικού διαστήματοςαπό τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολήςτων προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των 
προσφορών. 
Επί της ένστασης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., ύστερα από 
γνώμη τηςΕπιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, και ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική 
ημερομηνία 
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υποβολής των προσφορών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
 
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 
 
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984. 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από 
τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3. 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 προσφέροντος, 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.Δ. και 
36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 
αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 
 
 
Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παρακάτω νομοθετημάτων: 
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 
τεύχος Α') 
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- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
 
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ  ΤΟ ΦΕΚ 1969 /1-6-2018,τεύχος δεύτερο, 

,αποφ.αρ.οικ.174842 στη κατηγορία μη οικιακού πελάτη εκτός των κεφαλαίων 3 και 

4 του τμήματος 3, ΓΙΑ  ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 

Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, Π.Δ. και υπουργικές 

αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 

θεσμικού πλαισίου της. 

Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑι 
στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.,Π.ΠΕ.Χ και στην τοπική εφημερίδα « ΕΥΒΟΊΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» 
 
Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, 
η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 
1. Το συμφωνητικό 
2. Η παρούσα διακήρυξη 
3. Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές εμπρόθεσμα 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού, (έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία) η Αναθέτουσα Αρχή θα 
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απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις το αργότερο μέχρι 

και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα 

παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για να είναι άμεσα προσβάσιμες 

σε όλους τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://doappex.dimoschalkideon.gr/ 

 
 
Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατ’ εκτίμηση σε δώδεκα (12)  ή μέχρι την εξάντληση 
της απαιτούμενης ποσότητας και όχι πέραν του τριμήνου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doappex.dimoschalkideon.gr/
https://doappex.dimoschalkideon.gr/
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                                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.Εισαγωγή  

Η  παρούσα  τεχνική προδιαγραφή αφορά στην  προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.)για 

τις ανάγκες του κολυμβητηρίου Χαλκίδας (ΔΑΚ) θέρμανση  κολυμβητικών  δεξαμενών  

και  ζεστών  νερών  χρήσης. 

2.Τεχνική Περιγραφή 

(α).Η εγκατεστημένη θερμική ισχύς του κολυμβητηρίου (ΔΑΚ), καλυπτόμενο από Φ.Α.  

ανέρχεται στα 2,5 MW. 

(β).Η προμήθεια ΦΑ θα γίνεται στο σημείο σύνδεσης της υπάρχουσας  εγκατεστημένης 

υποδομής , στη δυτική πλευρά του κτιρίου, όπου και  θα  βρίσκεται  ο Σταθμός 

Μέτρησης &Ρύθμισης (ΣΜΡ)του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής. 

(γ).Η μέτρηση  της  ποσότητας Φ.Α.  ΣΕ Ν m3,  θα γίνεται μέσω του  μετρητικού  

εξοπλισμού του ΣΜΡ, τουλάχιστον ανά ώρα και ΣΜΠ θα  ανήκει στον Διαχειριστή 

Δικτύου Διανομής, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη για την λειτουργία, ρύθμιση, 

συντήρηση και την πιστοποίηση του. 

(δ).Το Φυσικό  Αέριο θα παραδίδεται στο σημείο σύνδεσης σε πίεση ίση με 2 bar με 

επιτρεπόμενη διακύμανση της  τάξης του + -20%. 

(ε).Υπολογισμός των καταναλώσεων του ΔΑΚ,  σε KWh, προκύπτει από την μετατροπή 

των μετρημένων, από το ΣΜΡ, Νm3 και της Ανωτέρας  Θερμογόνου Δύναμης (ΑΘΔ)που 

θα δίδεται από τις μετρήσεις του Διαχειριστή ΔΕΔΑ στο πλησιέστερο  Σημείο Εξόδου 

του Εθνικού Συστήματος  Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ)κατά  το  αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα. 

(στ).Τα εκτιμώμενα (μη δεσμευτικά)μεγέθη κατανάλωσης Φ.Α. ως  έχουν σήμερα 

υπολογίζονται στα  εξής: 

i.Ετήσια Ποσότητα για το πλήρες ημερολογιακό έτος: 1.420 MWh 

ii.Μέγιστη Ημερήσια  Ποσότητα:  13 MWh. 

iii.Μέγιστη Ωριαία Δυναμικότητα: 1,3MWh 

4.Πιστοποιητικά 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης  

Ποιότητας  τύπου EN ISO 9001, για συναφείς υπηρεσίες , σε ισχύ. 

5. Προφίλ Κατανάλωσης  
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Σήμερα είναι σε  λειτουργία ένας λέβητας ισχύος 1000KW   και  ένας  λέβητας  250KW 

 

 

 

                                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/

Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 15-6643.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 

ΠΕΛΑΤΕΣ  ΤΟ ΦΕΚ 1969 /1-6-2018,τεύχος 

δεύτερο, ,αποφ.αρ.οικ.174842 στη 

κατηγορία μη οικιακού πελάτη εκτός των 

κεφαλαίων 3 και 4 του τμήματος 3, ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

MWH 1420 60.000,00 

    ΦΠΑ 6%   3.600,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 63.600,00 

 

 
Καταναλώσεις  
Οι μηνιαίες καταναλώσεις φαίνονται στον  παρακάτω πίνακα 
 
ΜΗΝΑΣ  

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWh)  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020  36.642,000 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 29.326,000 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 26.488,000 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021          262.882,000 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021          284.105,000 
ΜΑΪΟΣ 2021  88.408,000 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021  32.033,000 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021    9.341,000 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021         58,000 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021          135.529,000 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021           281.960,000 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021           347.209,000 
 

 

 

 

 

Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας 
 

 
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 63.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
 
                                                             ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα  

Επωνυμία: ……….  

ΑΦΜ: ……………  

Δ.Ο.Υ: ………………  

Ταχ. Δ/νση: ………………….  

Στοιχεία Επικοινωνίας: ………………………. 

  
Έχοντας λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση με τις ακόλουθες χρεώσεις:  
 
                                                        Προμήθεια φυσικού αερίου CPV: 09123000-7  
 

Εκτιμώμενη 
Ποσότητα 
Κατανάλωσης  

Χρέωση 
Μεταφοράς (TR)  

Περιθώριο 
Κέρδους (P)  

Άθροισμα TR+P  Συμβατικό Τίμημα σε €  
CP = (TTFm+TR+P)*Q+DIST  

  
 

 

 

 

  Ελληνική Δημοκρατία   

Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. 
Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Χαλκιδέων  
Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης  
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω το ΔΣ 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 

1) Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 
Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  με κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου 
Χαλκίδος, Προϋπολογισμού 63.600,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) και θα καλύπτει κατ’ 
ελάχιστον την ποσότητα των 1420 ΜW/H 
 

2) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι της παρούσης 

 
 

3) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 
Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  με κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου 
Χαλκίδος, Προϋπολογισμού 63.600,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)  και θα καλύπτει κατ’ 
ελάχιστον την ποσότητα των 1420 ΜW/H, ως ανωτέρω παρατίθενται. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ελένη Αϊδίνη 

Παναγιώτης Νικολάου, Παναγιώτης Σωτήριος Καραμούζης 

Αναστάσιος Καλαθέρης, Νικόλαος Ρόγκας,  Σωκράτης Σκλιάς, 

Χαράλαμπος Κουσκούτης , Βασιλική Κόντου- Πιτσινή, 

Δημήτριος Τριανταφύλλου, Ελευθέριος Πνευματικός, 

Θεόδωρος Γιαννακάρας,  
 
 

     
  Χαλκίδα  10/01/2022 
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