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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  
 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) Επωνυμία και  διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, 
Τ.Κ. 57001, Πόλη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  
κ. Π.Μεντίζη, Τηλέφωνα: 2310-470200, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu 
I.3) Επικοινωνία:Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση (URL): Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και http://www.egnatia.eu της Εγνατία 
Οδός ΑΕ (στην περιοχή Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.  
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: (URL): 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη 
μορφή θα γίνει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, στη διεύθυνση της παρ. Ι.1. 
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου. 
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
II.1) Εύρος της σύμβασης 
II.1.1), ΙΙ.2.1), ΙΙ.2.4)  Τίτλος – Σύντομη Περιγραφή: Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη 
των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης της εταιρείας “Εγνατία Οδός ΑΕ”  Κωδ. Αναφοράς 5929» 
II.1.3)Είδος σύμβασης: Αγαθά, CPV : 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης, 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη, 
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 
II.1.5), ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 285.872 Ευρώ  
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  

 
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: EL542, EL 522,  EL 543,  EL 531,  EL 511, EL 513, EL532, EL533, EL521, EL515, EL512, EL 
EL543– Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Γρεβενών –Κοζάνης, Έβρου, Ροδόπης, 
Καστοριάς, Φλώρινας, Ημαθίας, Καβάλας, Ξάνθης, Πρεβέζης 
IΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο Τιμή Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και 
συγκεκριμένα βάσει χαμηλότερης τιμής ανά τμήμα χωριστά όπως ακριβώς ορίζεται στο τεχνικό αντικείμενο της 
προμήθειας.  
Ως χαμηλότερη τιμή ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαμορφωμένης κάθε φορά 
μέσης λιανικής τιμής πώλησης όπως αυτή  προσδιορίζεται και δημοσιεύεται  από το παρατηρητήριο τιμών υγρών 
καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή όπως αυτή προκύπτει από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία ανά τμήμα και ανά νομό. 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια της σύμβασης : 24 μήνες , με δυνατότητα επιπλέον χρονικής παράτασης έως 12 μήνες και μέχρι 
εξαντλήσεως του εκάστοτε συμβατικού ποσού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Αναδόχου και εγκρίσεως από το 
αρμόδιο όργανο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. 
II.2.10) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.2.11) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι 
II.2.13) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι  
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:  Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση. 
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΔΙΕΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασμό των ΕΗΖ των υποδομών του αυτ/μου 17.420 17.715
ΤΜΗΜΑ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2Α Πετρέλαιο κίνησης οχημάτων - Βενζίνη αμόλυβδη 6.000 7.108
2Β Πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασμό των ΕΗΖ των υποδομών του αυτ/μου 106.350 105.321
2Γ Πετρέλαιο για θέρμανση 16.000 11.303
ΤΜΗΜΑ 3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΗΜΑΘΙΑ 
3Α Πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασμό των ΕΗΖ των υποδομών του αυτ/μου 72.000 71.982
3Β Πετρέλαιο για θέρμανση 28.000 20.482
ΤΜΗΜΑ 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4Α Πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασμό των ΕΗΖ των υποδομών του αυτ/μου 7.500 7.270
4Β Πετρέλαιο για θέρμανση 18.000 12.556
ΤΜΗΜΑ 5 ΚΑΒΑΛΑ

Πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασμό των ΕΗΖ των υποδομών του αυτ/μου 7.400 7.388
ΤΜΗΜΑ 6 ΘΡΑΚΗ 
6Α Πετρέλαιο κίνησης οχημάτων - Βενζίνη αμόλυβδη 6.000 7.210
6Β Πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασμό των ΕΗΖ των υποδομών του αυτ/μου 6.000 5.928
6Γ Πετρέλαιο για θέρμανση 8.000 5.677
ΤΜΗΜΑ 7 ΠΡΕΒΕΖΑ

Πετρέλαιο κίνησης για τον εφοδιασμό των ΕΗΖ των υποδομών του αυτ/μου 6.000 5.932

ΣΥΝΟΛΟ 304.670 285.872

ΑΔΑ: ΨΟ7Ξ46Ψ8ΟΝ-ΡΚΧ
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ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, εν ισχύ άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο τεύχος «Αντικείμενο Προμήθειας».  
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις αναφέρονται 
αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
Τα κριτήρια επιλογής Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία 
IV.1.8) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Ναι 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 30/06/2021, Τοπική ώρα 16:00. 
IV.2.4) Γλώσσα (-ες) στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες 
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 06/07/2021, Τοπική ώρα 11:00, Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.3. Η 
διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι  
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες:  
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ύψους  
Τμήμα 1 : 354€, Τμήμα 2:2.474€, Τμήμα 3: 1.849€, Τμήμα 4: 396€, Τμήμα 5: 147€, Τμήμα 6: 376€, Τμήμα 7: 118€ 
και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) 
των προσφορών. 
Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας». 
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 22/06/2021  και ώρα 16.00. 
Η χρηματοδότηση της σύμβασης/των συμβάσεων θα γίνει έσοδα και τα διαθέσιμα Κεφάλαια της εταιρείας και 
ειδικότερα τους Κωδικούς Προϋπολογισμού: 000.640000.005929, 000.640800.005929 και 000.639808.005929. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης / έγκρισης δέσμευσης με κωδικό Εγγράφου 
21033001/30.032021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008361830 2021-03-30) και η με αρ. ΑΔΑ: 9ΖΛ046Ψ8ΟΝ-ΑΓΒ 30-03-2021 
απόφαση έγκρισης πολυετούς Υποχρέωσης  (άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016). 
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.1 του τεύχους «Διακήρυξη ανοικτής 
διαδικασίας». 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στην διαδικτυακής 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
http://www.egnatia.eu (στην περιοχή Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί). 
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και η 
υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της 
Εγνατία Οδός ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσημη επωνυμία: Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης 
Ρέντης, Πόλη Αθήνα, Ταχ. κώδικός: 18233, Χώρα: Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr, 
Τηλ.: +30 213 214 12 16, +30 213 214 12 27,  Διεύθυνση διαδικτύου (URL): http://www.aepp-procurement.gr, Φαξ: +30 
213 214 12 29. 
Υποβολή προσφυγών - Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ημερομηνία(-ες) υποβολής προσφυγών: Κατά τα οριζόμενα στο 
τεύχος «Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας», σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:  
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 

επικοινωνίας, άλλως  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: 
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος 

ΑΔΑ: ΨΟ7Ξ46Ψ8ΟΝ-ΡΚΧ
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Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Πόλη Αθήνα, Ταχ. κώδικός: 18233, Χώρα: Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
proedros@aepp-procurement.gr, Τηλ.: +30 213 214 12 16, +30 213 214 12 27,  Διεύθυνση διαδικτύου (URL): 
http://www.aepp-procurement.gr, Φαξ: +30 213 214 12 29. 
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην ΕΕΕ: 25.05.2021 

 
 

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος  
Διευθύνων Σύμβουλος της «Εγνατία 

Οδός Α.Ε.» 
 

ΑΔΑ: ΨΟ7Ξ46Ψ8ΟΝ-ΡΚΧ
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