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                                                 ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
 
Ο Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε πξόζθιεζε γηα ηε ζπιινγή πξνζθνξώλ  

θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκά, θαη ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

έθπησζεο επί ηνηο εθαηό  (%) ζηελ λόκηκα δηακνξθνύκελε κέζε  ιηαληθή ηηκή πώιεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Λαπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ – Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, αλά 

ιίηξν θαηά ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ηεο ΔΠΑ ΥΗΟΤ (κέρξη 6.500 ιίηξα), γηα ην έηνο 2018» αξκνδηόηεηαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Αηηηθήο & Λήζσλ θαη ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Υίνπ, πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο «6.500,00€» κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  αλαινγνύληνο 

ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηνπο  όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Τπεξεζίαο, θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κΫρξη ηελ 15/10/2018 θαη ώξα 11:00 π.κ,  όπσο 

πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία ηεο ΔΠΑ ΥΗΟΤ(Ι. ΘΑΡΦΑ-ΙΔΤΘΩΛΗΑ, Σ.Θ. 82100 Υίνο) , πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζέζνπλ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά.  

 

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηελ ΔΠΑ ΥΗΟΤ θάζε εξγάζηκε εκέξα από 08:00 π.κ. – 14:30 

κ.κ. (ηει. 22710 29531). e-mail: epas.hios@oaed.gr 

 

                                                                                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ  

                                              ΣΗ ΠΓΑ&Ν 

 

 

        ΤΝΑΓΙΝΟΤ  ΣΑΜΑΣΑ 
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ΣΟΠΟ- ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ 

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 
ΘΑΣΑΘΔΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

 
ΖΚΔΡΑ 

 
ΩΡΑ 

ΟΑΔΓ 
ΔΠΑ ΥΙΟΤ 

 
15/10/2018 

 

 
ΓΔΤΣΔΡΑ 

 
11.00 π.κ. 

 

Όξνη ζπκκεηνράο  

Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 15/10/2018 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζηα 

γξαθεία ηεο ΔΠΑ ΥΗΟΤ (Ι. ΘΑΡΦΑ-ΙΔΤΘΩΛΗΑ, Σ.Θ. 82100 Υίνο).  

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, δελ απνζθξαγίδνληαη 

αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο.   

Κε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη όηη ν Γηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο 

όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο.  

 

Α) Ννκηθό Πιαέζην  

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

1. ηνπ Λ. 4412/2016 , ηνπ Λ. 4257/2014, ηνπ Λ. 4270/2014, ΠΓ 80/2016 θαη ησλ άξζξσλ 40-42 

ηνπ ΠΓ 173/90 

2. Σεο  ππ΄αξηζκ  743/20/20-03-2018  απόθαζεο ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνύ ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, γηα ηελ 

πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο ΔΠΑ Υίνπ γηα ην έηνο 

2018 

 

Β) Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο. 

- Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο επί 

ηνηο εθαηό (%) επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνύκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο θαηά ηελ εκέξα 

παξάδνζεο ηνπ. 

 Ζ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό 

(%) επί ηεο κέζεο  ιηαληθήο ηηκήο. 

 Σν πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο  ζα είλαη ζηαζεξό γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαζ’ 

όιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο  θαη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο.  

 ύκθσλα κε ην άξζξν 40 θαη 41 (Π.Γ. 173/90) πξνκεζεπηέο αλαδεηθλύνληαη «βάζεη ηεο 

πξνζθεξόκελεο έθπησζεο επί ηεο ηηκήο ηνπ είδνπο, γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα» .   

 Πξνκεζεπηήο αλαδεηθλύεηαη εθείλνο πνπ πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο, 

εθόζνλ ην πξνζθεξόκελν είδνο είλαη ζύκθσλν κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, ζε ζπλδπαζκό 

κε ηηο ινηπέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. 





Σν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) ππνινγίδεηαη ζηελ λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε 

θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο, ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ. 

 Ζ παξάδνζε ηνπ είδνπο ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Οξγαληζκνύ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ηελ πνζόηεηα πνπ ζα θαζνξίδεηαη κεηά από 

έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζε ηνπ Γ/ληή ηεο κνλάδαο ζηνλ πξνκεζεπηή, δύν (2) εκέξεο 

πξηλ από θάζε παξαγγειία. 

Η πξνκάζεηα κπνξεέ λα γέλεη δηα ηκεκαηηθάο παξαιαβάο Ϋσο ηε ιάμε ηεο 

θαηαλαισηηθάο πεξένδνπ, άηνη κΫρξη ηελ 31/12/2018 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη έγθαηξα λα παξαδίδεη θαη λα κεηαθέξεη ην είδνο κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο θαη δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα ζηε δεμακελή ηεο ππεξεζίαο ηνπ Οξγαληζκνύ. 

Θαηά ηελ παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο ή αληηπξόζσπόο ηνπ ζα ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά 

πξσηόθνιια παξάδνζεο/παξαιαβήο, όπσο θαη απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ 

ζα γίλνληαη. 

ε πεξίπησζε άξλεζεο απηνύ ζα πξέπεη λα ππνγξάθεη θαη λα αλαθέξεηαη ξεηά ε άξλεζή ηνπ 

απηή.  Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δίλεη αθξηβείο ραξαθηεξηζκνύο ηνπ είδνπο πνπ πξνζθνκίδεη όζνλ 

αθνξά ηελ πνηόηεηα, πξνέιεπζε, θαηεγνξία θαη θάζε άιιν δηαθξηηηθό γλώξηζκα.  

Σνπο ραξαθηεξηζκνύο απηνύο ην αξκόδην όξγαλν ζα ειΫγρεη κε βΪζε ην δειηέν 

παξαγγειέαο θαη κπνξεέ λα πξνβεέ ζε θΪζε εμΫηαζε πνπ ρξεηΪδεηαη θαη ζα ππνγξΪθεη 

κεηΪ από απηΪ ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβάο ά πξαθηηθΪ απόξξηςεο. 

 

Γ) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Λ.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, πξηλ 

ηελ θαηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ν κεηνδόηεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

ΔΠΑ Υίνπ, θαηόπηλ έγγξαθεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο, ήηνη: 

 

Α) Σα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα , ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Γ 

Β) Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε 

αληηπξόζσπό ηνπ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Γ 

 Γ) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη όηη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο δελ εκπίπηεη ζε θακία από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Λ. 4412/2016. Ζ ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα 

ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, δειαδή κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή ηνπο έρνληεο εμνπζία 

εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηόλ. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην 

απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξόκελεο ζε απηό θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 





 Σν απόζπαζκα απηό πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κάλεο πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο . 

Γ) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, από ην νπνέν λα 

πξνθύπηεη όηη ν ΠξνζθΫξσλ δελ ηειεέ ππό πηώρεπζε θαη επέζεο δελ ηειεέ ππό 

δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηώρεπζε. Σν Πηζηνπνηεηηθό απηό πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ Ϋμη 

(6) κάλεο πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

Δ) Πηζηνπνηεηηθό όισλ ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο, από ην νπνέν λα 

πξνθύπηεη όηη ν ΠξνζθΫξσλ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη 

ελάκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθάο). 

Σ) Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκόδηαο Αξράο, από ην νπνέν λα πξνθύπηεη 

όηη ν ΠξνζθΫξσλ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο εέλαη ελάκεξνο σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο ηνπ. 

Ε) Πηζηνπνηεηηθό / βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ (Βηνηερληθό ά 

Δκπνξηθό ά Βηνκεραληθό Δπηκειεηάξην θαηΪ ην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α’ 

ηνπ Ν. 4412/2016), κε ην νπνέν λα πηζηνπνηεέηαη αθελόο ε εγγξαθά ηνπ ζε απηό θαη ην 

εηδηθό επΪγγεικΪ ηνπ θαηΪ πεξέπησζε θαηΪ ηελ εκΫξα δάηεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη 

αθεηΫξνπ όηη εμαθνινπζεέ λα παξακΫλεη εγγεγξακκΫλνο κΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο 

Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 

Ζ) Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Ϊδεηα γηα εκπνξέα πεηξειαένπ ζΫξκαλζεο ά Ϊδεηα 

ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ ελώ ε δηαθίλεζε θαη ε παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε 

ηηο ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο θαη ν Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ηεξεί όια ηα πξνβιεπόκελα πξόηππα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. 

 

 

 

Γ) Παξαιαβή ηεύρνπο πξόζθιεζεο –Παξνρή Γηεπθξηλήζεσλ  

 

Θάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα παξαιακβάλεη ην ηεύρνο ηεο πξόζθιεζεο από ηα γξαθεία ηεο 

ΔΠΑ ΥΗΟΤ(Ι. ΘΑΡΦΑ-ΙΔΤΘΩΛΗΑ, Σ.Θ. 82100 Υίνο).  

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο όξνπο θ.ι.π. ηεο πξόζθιεζεο παξέρνληαη από ηα γξαθεία ηεο ΔΠΑ 

ΥΗΟΤ(Ι. ΘΑΡΦΑ-ΙΔΤΘΩΛΗΑ, Σ.Θ. 82100 Υίνο), θάζε εξγάζηκε εκέξα, από 8:30 π.κ -14:30κ.κ. 

(ηει. 22710 29531). e-mail: epas.hios@oaed.gr 

mailto:epas.hios@oaed.gr




ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 
 

 
 
 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

 

Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο), γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο 

ηνπ ΟΑΔΓ ΔΠΑ ΥΗΟΤ 

ΚΧΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΓΑ 
ΔΙΓΟΤ CPV 

09135100-05 «ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΔΡΚΑΛΖ»  

ΠΟΟΣΗΣΑ & ΜΟΝΑΓΑ 
 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο   

6.500 ιέηξα 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  
ΥΧΡΙ    ΦΠΑ 

6.500,00 € 
 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΙ 
 

Πξνϋπνινγηζκόο ΟΑΔΓ-έηνπο 2018 
ΘΑΔ 1611 «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ» 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  
Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη 

θαη  ηελ 31/12/2018 

 
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
  

Οη παξαδόζεηο ησλ θαπζίκσλ ζα γίλνληαη 

ηκεκαηηθά ή εμ νινθιήξνπ, εληόο δύν (2) 

εκεξώλ από ηελ εληνιή πξνκήζεηαο ηεο 

Τπεξεζίαο.  

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
 

Δληόο ησλ απνζεθώλ –δεμακελώλ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ 

από ηελ Τπεξεζία. 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Δληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ηνπ. 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
                                                                         

 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Α) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ  

 

1. ΣερληθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ   

 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη από ηηο 

εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Ζ πνηόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ πεηξειαίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζύκθσλε κε απηή ηνπ πεηξειαίνπ πνπ παξάγεηαη ζηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα θαη πξννξίδεηαη γηα 

θαηαλάισζε, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ηηο εθάζηνηε 

πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Θξάηνπο,  θαζώο επίζεο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ηεο ππ΄αξίζκ. 467/2002 (ΦΔΘ 1531/Β’/16-10-2003) 

Θνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ σο ηζρύεη. 

Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δεηγκαηνιεςία θαπζίκσλ θαη ηε δηελέξγεηα 

ρεκηθνύ ειέγρνπ από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Θξάηνπο (Γ.Υ.Θ.) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

ζπκθσλία ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ππό πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο.  

 

Β) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Ο Πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ πνηνηηθή – πνζνηηθή επζύλε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξάδνζεο ηνπ Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο από ηα βπηηνθόξα νρήκαηα ζηηο δεμακελέο ηνπ θηηξίνπ ηεο 

Τπεξεζίαο ηνπ ΟΑΔΓ (από ηελ ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο) θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

αληηθαζηζηά άκεζα θαη κε δηθά ηνπ έμνδα θάζε πνζόηεηα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο. Ο  Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ηελ πνζόηεηα εθείλε κέρξη ηελ 

πιήξσζε ηεο δεμακελήο, αλεμάξηεηα αλ έρεη γίλεη παξαγγειία γηα κεγαιύηεξε πνζόηεηα θαη είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ρξεκαηηθό αληίηηκν κόλν γηα εθείλε ηελ πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε ζηε 

δεμακελή ηνπ θηηξίνπ. Ο Οξγαληζκόο δελ απνδεκηώλεη, νύηε ζπκκεηέρεη ζηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο 

ή κεηαθνξηθά ή νπνηνδήπνηε άιιν θόζηνο ηεο ελαπνκέλνπζαο  πνζόηεηαο ζην βπηηνθόξν, νύηε 

θέξεη νηαδήπνηε επζύλε γηα ην πεξίζζεπκα, ην νπνίν κέλεη ζηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ 

Πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο εληόο δύν (2) εξγΪζηκσλ εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ κε 

θάζε λόκηκν κέζν. 

2. Ζ κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζην θηίξην ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Οξγαληζκνύ, ζα 

γίλεηαη κε δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Πξνκεζεπηή ηκεκαηηθά ζην θηίξην θαη ζηελ 

πνζόηεηα πνπ παξαγγέιλεη ε Τπεξεζία. Δίλαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ  Πξνκεζεπηή λα 

ηεξνύληαη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ πξνο 

απνθπγή αηπρεκάησλ. Ζ δηαθίλεζε θαη ε παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 





3. Ο Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δειώζεη αξηζκό θαμ ζην νπνίν ζα ζηέιλνληαη ηα αηηήκαηα από 

ηελ αξκόδηα ππεξεζία εγγξάθσο ή κε ηειενκνηνηππία γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ζε Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο.  

 4. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθάζηνηε παξαδηδόκελσλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη από ηξηκειή επηηξνπή θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα παξάδνζεο ηνπ Πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο. ην αληηθείκελν ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο παξαιαβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

4.1.  Έιεγρνο ηεο Ϋγθαηξεο εθηΫιεζεο ηεο παξαγγειέαο από ηνλ Πξνκεζεπηά: 

4.1.1 Λα παξαδίδεηαη ε παξαγγειζείζα πνζόηεηα ζην θηίξην ην αξγόηεξν εληόο δύν (2) 

εξγΪζηκσλ εκεξώλ (ζε εξγΪζηκεο γηα ην δεκόζην εκΫξεο), ύζηεξα από ηελ παξαγγειία ηεο 

Τπεξεζίαο ηνπ ΟΑΔΓ. Ζ παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζόηεηαο ζα δηελεξγείηαη ζε ώξα πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη από ηελ Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ.  

4.1.2 ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο εθαξκόδνληαη νη ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ηα νξηδόκελα ζην Λ. 4412/2016. 

4.2. Πνηνηηθόο Ϋιεγρνο:  

Καθξνζθνπηθόο έιεγρνο ζα γίλεηαη ζε όιεο ηηο παξαιαβέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη όηαλ 

δεκηνπξγείηαη ακθηβνιία ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα, πξνέιεπζε, 

θαηεγνξία θαη θάζε άιιν δηαθξηηηθό γλώξηζκα ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο, ηόηε ε ηξηκειήο 

επηηξνπή παξαιαβήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεηγκαηνιεπηηθνύ ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Θξάηνπο θαη ηελ 

απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζην Γ.Υ.Θ. γηα θαζνξηζκό ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο. Σα δείγκαηα ζα 

ιακβάλνληαη επί παξνπζία ηνπ Βπηηνθνξέα.  

4.3. Πνζνηηθόο Ϋιεγρνο: 

   Γηα ηνλ πνζνηηθό έιεγρν παξαιαβήο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζα πξέπεη πέξα από ηελ 

θαηαγξαθή ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηνύ ηνπ βπηηνθόξνπ λα έρεη ππνινγηζζεί ε ρσξεηηθόηεηα ησλ 

δεμακελώλ πνπ απνζεθεύεηαη ην θαύζηκν θαη κε εηδηθέο βαζκνινγεκέλεο βέξγεο λα κεηξάηαη ην 

ύςνο ηνπ θαπζίκνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξάδνζε (ε κέηξεζε κε ηε βαζκνινγεκέλε βέξγα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη  κεηά ηελ πάξνδν δέθα ιεπηώλ από ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο). Σα ύςε απηά 

ζα ζεκεηώλνληαη ζην Γειηίν Πώιεζεο όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 282 ηεο 7/2009 

Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο. 

  4.4. ύληαμε αληηζηνίρνπ πξσηνθόιινπ/πξσηνθόιισλ παξαιαβήο ή απόξξηςεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ 

ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ 

 

1. ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Α.Δ ά ΔΠΔ, ππνβΪιιεη: 

 ΦΔΘ ζύζηαζεο. 





 Αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ κε ηα ΦΔΘ, ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί όιεο νη 

κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνύ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνύ (εθόζνλ 

ππάξρεη)  κε ην αληίζηνηρν ΦΔΘ θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ζην 

ΦΔΘ ηηο αλαθνηλώζεηο ΓΔΚΖ (εθόζνλ ππάξρνπλ λεόηεξεο θαηαρσξήζεηο) 

 ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθό Γ.. ή απόθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί 

εθπξνζώπεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΘ ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ΓΔΚΖ (εθόζνλ ππάξρεη) 

 Πξαθηηθό Γ.. (γηα ηηο Α.Δ.) ή πξαθηηθό ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ (γηα ηηο ΔΠΔ), ζην νπνίν 

πεξηέρεηαη: α) έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό, β) εμνπζηνδόηεζε 

αληηθιήηνπ (εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο) γηα 

ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, εθόζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη από ηνλ 

ίδην ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ / κε ιύζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξείο (3) κήλεο πξηλ 

από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 Απνδεηθηηθά θαηαρώξηζεο κεηαβνιώλ θαη ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.Κ.Ζ, όπνπ πξνβιέπεηαη από 

ηελ θείκελε λνκνζεζία . 

2. ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Ι.Κ.Δ., ππνβΪιιεη: 

 Αληίγξαθν ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη όιεο ηηο έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο ηξνπνπνηήζεηο. 

 Σα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά δεκνζίεπζεο ησλ αλσηέξσ ζην Γ.Δ.Κ.Ζ.   

 Πξάμε ηνπ αξκόδηνπ Γηνηθνύληνο Οξγάλνπ (δηαρεηξηζηή) ζηελ νπνία πεξηέρεηαη: α) έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό, β) εμνπζηνδόηεζε αληηθιήηνπ (εθόζνλ απηό 

πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο 

Πξνζθνξάο, εθόζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο 

επηρείξεζεο. 

3. ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Ο.Δ ά Δ.Δ., ππνβΪιιεη: 

 Αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη 

θσδηθνπνηεκέλν ζα πξνζθνκηζηνύλ αληίγξαθα όισλ ησλ πξνγελεζηέξσλ ηξνπνπνηεηηθώλ. 

 Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ. 

 Απνδεηθηηθά θαηαρώξηζεο κεηαβνιώλ θαη ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.Κ.Ζ, όπνπ πξνβιέπεηαη από 

ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 Έγγξαθν ηνπ Λόκηκνπ Δθπξνζώπνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζηελ νπνία 

κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδόηεζε αληηθιήηνπ (εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη από ην 

θαηαζηαηηθό ηεο ππνςήθηαο αλαδόρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο 

επηρείξεζεο. 





 

4. ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Φπζηθό Πξόζσπό, ππνβΪιιεη: 

Έλαξμε Δπηηεδεύκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 

 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Λ.1497/1984 (Α’ 188).  

 

 

                                                                                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ  

                                              ΣΗ ΠΓΑ&Ν 

 

 

        ΤΝΑΓΙΝΟΤ  ΣΑΜΑΣΑ 
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