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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

17
η
   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                        

                                                                     

                                                                                ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 84/2020    
                                                                           

Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών & 

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης για την 

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης – 

θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου 

Σαλαμίνας έτους 2020 -2021. 

 

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27
α
  του μηνός ΜΑΪΟΥ   

του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα έναρξης  9.00 έως 10.00 π.μ. 

ώρα λήξης,  πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς  Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνος,  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του 

ΥΠ.ΕΣ και  ύστερα από την υπ’ αριθ.9796/26-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις Διατάξεις του 

άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10). 

            Πριν την έναρξη της δια περιφοράς Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από 

τα εννέα (9)  νόμιμα μέλη της Ο.Ε. συμμετείχαν οι εξής :    

                                                                                                                                  

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                            ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΟΓΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

ΓΑΛΕΟΣ   ΣΥΜΕΩΝ              ΝΑΝΝΟΥ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΙΣΙΔΩΡΑ   

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ                              

ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ            

ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

                                                     

       Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών & Κατάρτιση 

των όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και 

ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας έτους 2020 -2021. 

 

     Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι τελειώνουν τα καύσιμα 

κίνησης-θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ και λόγω της 

χρονοβόρας διαδικασίας του  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, θα πρέπει 

να ξεκινήσει άμεσα  η διαγωνιστική διαδικασία για την νέα προμήθεια. 

 

Η Ο.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε δεκτό το λόγο του κατεπείγοντος. 

 

 Κατόπιν ο Πρόεδρος  υποβάλει εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

(τμήματος Προμηθειών) , που έχει ως εξής: 

 



2 
 

                                                          Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

         Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση των όρων Διακήρυξης 

                      --------------------------------------------------------------------  

        Λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας του  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή 

Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και 

ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος έτους 2020-21», παρακαλούμε για την 

επίσπευση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με σκοπό την : 

 

1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και  

2. Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης της μελέτης που αφορά την «Προμήθεια 

καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος και 

Ν.Π.Δ.Δ» έτους 2020-21 με ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό  μειοδοτικό 

διαγωνισμό  ποσού  433.957, 22  € (με Φ.Π.Α). 

 

        Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα 

Διαύγεια), του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),  του Ν. 4555/2018 

(Πρόγραμμα Κλεισθένης ), του Ν.4412/2016 , θα βαρύνει τους κωδικούς του Δήμου 

Σαλαμίνας έτους 2020 και έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς για το έτος 

2021. 

 

Α)   Για το τρέχον έτος 2020 ποσό διακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά 

ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά  (220.467,25 € ) και θα βαρύνει τους κωδικούς:   

                                              Καυσίμων κίνησης 

 Κ.Α. 10-6641.013 οικονομικού έτους 2020 ποσού        4.812,00 €  

 Κ.Α. 15-6641.008 οικονομικού έτους 2020 ποσού        4.086,11 € 

 Κ.Α. 20-6641.018 οικονομικού έτους 2020 ποσού    147.095,77 € 

 Κ.Α. 30-6641.009 οικονομικού έτους 2020 ποσού      21.192,22 € 

 Κ.Α. 35-6641.009 οικονομικού έτους 2020 ποσού      11.271,29 €  

 

                                          Πετρελαίου θέρμανσης 

 Κ.Α. 10-6641.015 οικονομικού έτους 2020 ποσού        2.980,96 € 

 

                                               Ελαιολιπαντικών 
 Κ.Α. 10-6641.014 οικονομικού έτους 2020 ποσού           646,66 €  

 Κ.Α. 15-6641.009 οικονομικού έτους 2020 ποσού           902,72 € 

 Κ.Α. 20-6641.019 οικονομικού έτους 2020 ποσού      16.289,76 €  

 Κ.Α. 30-6641.010 οικονομικού έτους 2020 ποσού        5.639,52 € 

 Κ.Α. 35-6641.010 οικονομικού έτους 2020 ποσού        5.550,24 €  
 

 του  Προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2020 στον οποίο και έχει  

εγκριθεί σχετική πίστωση.  

 

Β)   Για το έτος 2021 ποσό εκατόν πενήντα οκτώ   χιλιάδες  εξακόσια σαράντα πέντε   

ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά  (158.645,39 € ), το οποίο έχει προβλεφθεί να εγγραφεί 

στον προϋπολογισμό του έτους 2021 και θα βαρύνει τους κωδικούς:   

 

                                             Καυσίμων κίνησης 
 Κ.Α. 10-6641.013 οικονομικού έτους 2021 ποσού        3.000,00 €  

 Κ.Α. 15-6641.008 οικονομικού έτους 2021 ποσού        2.086,11 € 

 Κ.Α. 20-6641.018 οικονομικού έτους 2021 ποσού    127.095,77 € 

 Κ.Α. 30-6641.009 οικονομικού έτους 2021 ποσού      17.192,22 € 
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 Κ.Α. 35-6641.009 οικονομικού έτους 2021 ποσού        9.271,29 €  
 

H συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του Δήμου με ΦΠΑ 24% 

υπολογίζετε σε 379.112,64 € 

 

        Η έγκριση ψήφισης πίστωσης έγινε με Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης. 

 

   Πληροφοριακά σας αναφέρουμε για τα Ν.Π.Δ.Δ. τα ποσά κατανέμονται ως εξής : 

 

1. Δ.Λ.Τ.Σ. το ποσό των 4.540,88 €  με ΦΠΑ 24% 

2. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. το ποσό των 1.863,10 €  με ΦΠΑ 24% 

3. Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 26.083,40 €  με ΦΠΑ 24% 

4. Β΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 22.357,20 €  με ΦΠΑ 24% 

 

        Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την 

οποία η Οικονομική Επιτροπή να: 

 
       Εγκρίνει τις Τεχνικές  Προδιαγραφές και  να καταρτίσει  τους όρους της 

Διακήρυξης της μελέτης  για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης & 

ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ» έτους 2020-21 με  ανοικτό 

διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό. 
 
      Κάθε αλλαγή που τυχόν υπάρξει στην Διακήρυξη από το ΕΣΗΔΗΣ λόγο 

ψηφιοποίησης της δεν επιφέρει αλλαγή  στους όρους της . 

      Συνημμένα σας αποστέλλουμε: 

 

Α)  Την υπ΄αριθ. 9/2020 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών.  

Β)  Σχέδιο Διακήρυξης. 

 

       Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

       Η  Ο. Ε.  αφού έλαβε υπόψη της, την αρίθμ  9/2020 μελέτη της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών τμήματος Προμηθειών  και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

ανωτέρω μελέτης, μετά από διαλογική  συζήτηση,  

 

               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α    

 

Με ψήφους 6 υπέρ,  

 

1.- Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτης της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών τμήματος Προμηθειών  και 

 

2.- Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης  οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 

   ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ     

           Με  Αρ. Πρωτ.: 9509/21-05-2020 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ  : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ »Έτους 2020-21   
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 433.957,22  ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 

 

              ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ 

   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

C.P.V.: 0 9 0 0 0 0 0 0 - 3  π ε τ ρ ε λ α ϊ κ ά  π ρ ο ϊ ό ν τ α   

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
                                                                          

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-

2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-

2016).  

3. Το Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 

74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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12.  Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ 

Α/22-11-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

14. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) Σύσταση Συµβουλίου 

Εθνικής Ενεργειακής στρατηγικής − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 
15. Το Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις. 
16. Την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 Πετρέλαιο 

κίνησης, προδιαγραφές και 

17. Μέθοδοι ελέγχου (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001). 

18. Την απόφαση του  Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 Αµόλυβδη 

βενζίνη, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001). 
19. Την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 Βενζίνη απλή 

super, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου ( Φ.Ε.Κ. 410/Β’/11-4-2001). 

20. Την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 

Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως (Φ. Ε. Κ. 

1531/ Β’/16-10-2003). 

21. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το 

Ε.Π.Π. προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών – 

χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 
22. Tην 9 απόφαση του Δ.Σ. µε  αριθ. πρωτ. 113/26-02-2020  της   Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  (Ν.Π.∆.∆), µε το οποίο  ζητείται  
προµήθεια  καυσίµων θέρµανσης για το έτος 2020-21, ποσότητας ίση με 
τριάντα πέντε χιλιάδες λίτρα (35.000 lt ). 

23. Tην 6 απόφαση του Δ.Σ. µε αριθ. πρωτ. 65/26-02-2020 έγγραφο της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.∆.∆),µε το οποίο 
ζητείται προμήθεια καυσίµων θέρμανσης για το έτος 2020-21, ποσότητας ίση 
με τριάντα χιλιάδες λίτρα (30.000 lt ). 

24.  Την με αριθ.  18/2020 (09-03-2020) απόφαση της 1ης Συνεδρίασης   του 
Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας κατά το οποίο απαιτούνται 
τρεις χιλιάδες (3.000) λίτρα(lt) πετρέλαιο κίνησης και χίλια (1000) λίτρα(lt) 
βενζίνη αμόλυβδη.   

25. Το µε  αριθ. πρωτ. 115/21-02-2020 έγγραφο του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.,με το οποίο 
ζητείται προμήθεια καυσίμων θέρμανσης δύο χιλιάδες (2.500) λίτρα(lt). 

26. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με                              

ΑΔΑΜ 20REQ006721889  

27. Την παρούσα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν:   

a. οι τεχνικές προδιαγραφές και 

b. καταρτήθηκαν  οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια   

       Η έγκριση ψήφισης πίστωσης έγινε με Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης με τις παρακάτω Α.Α.Υ.: A-327/18-05-2020, A-328/18-05-2020, 

A-329/18-05-2020, A-330/18-05-2020, A-331/18-05-2020, A-332/18-05-2020,    

A-333/19-05-2020, A-334/19-05-2020, A-335/19-05-2020, A-336/19-05-2020 και 

Α-337/19-05-2020. 

28. Τις διατάξεις αρθ.4 του Ν 4111/2013 – ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012 (Διαδικασία 

ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων  β) αναλωσίμων 

παντοπωλείου γ) πετρελαιοειδών δ) φαρμάκων. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

         Ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  και  ειδικότερα  το µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης (%)  σε  ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή λιανικής πώλησης,   

όπως αυτές προσδιορίζονται από το  Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών  Καυσίµων   του   

Υπουργείου  Ανάπτυξης   και   Ανταγωνιστικότητας κατά την ηµέρα παράδοσης 

αυτών ), και  σε απόλυτες τιµές ανά μονάδα μέτρησης για τα ελαιολιπαντικά. 
 

Για την ανάδειξη αναδόχου για την« προμήθεια καυσίμων κίνησης - 

θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ έτους 

2020-21»   με  ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό , 

 προϋπολογισμού 433.957,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους 

Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων  (Κ.Α.Ε.) έτους 2020 για το Δήμο ως εξής : 

Καύσιμα κίνησης :  

K.A. 10-6641.013, 15-6641.008, 20-6641.018, 30-6641.009,  35-6641.009   

Ελαιολιπαντικά:  

K.A. 10-6641.014, 15-6641.009, 20-6641.019, 30-6641.010,  35-6641.010 

Πετρέλαιο θέρμανσης: Κ.Α. 10-6641.015  

          

     Η δαπάνη της προμήθειας για όλα τα ΝΠΔΔ θα βαρύνει τα ίδια. 

 

     Η δαπάνη της προμήθειας για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 20-6641.002 , συνολικού ποσού 4.540,88 € με ΦΠΑ . Η δαπάνη της 

προμήθειας θέρμανσης της Πρωτοβάθμιας ποσού 26.083,40 € με ΦΠΑ και 

Δευτεροβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής ποσού 22.357,20 € με ΦΠΑ  θα βαρύνει 

ίδιους πόρους των Σχολικών Επιτροπών. Για τον Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π συνολικού ποσού 

1.863,10 € με ΦΠΑ  θα βαρύνει ίδιους πόρους . 

 

Η δαπάνη της προμήθειας για τον Δήμο  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους και έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2020 . Η 

διάρκεια της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών ορίζεται για ένα (1) 

έτος  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων. 

 

      Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή 

ξεχωριστά ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (όπως περιγράφονται κατωτέρω) με βάση τους Πίνακες 

του Παραρτήματος Β’. 

 

          Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην 

παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και 

αναπόσπαστο μέρος: 
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

        

       Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους 

του παρόντος διαγωνισμού.  

        Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον συμμετοχής.  

        Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του 

διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της 

αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από τις εν 

λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

       Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες 

δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου www.salamina.gr 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

 Θα δημοσιευθεί  

1. Στον Ελληνικό Τύπο.  

2.  Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  

3.  Ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων   

    Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

          Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από το τμήμα 

προμηθειών του Δήμου. 

          Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από 

άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το 

γνωρίσουν εγγράφως στον Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.        
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         Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

        Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το 

Τμήμα Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών  τηλ:2132027335 ή 2132027336 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 
 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

 

 
ΔΗΜΟΣ / ΝΠΔΔ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Οικονομικού ,τμήμα προμηθειών  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διεθνής  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-5-2020 και ώρα 11.00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 30-6-2020 και ώρα 11.00 π.μ.   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV    09134100-8, 09132100-4, 09135100-5, 

09211100-2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 

 
 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλουν 

προσφορά σε συγκεκριμένη ομάδα/τμήμα 

προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που 

αντιστοιχεί στο 2% εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.  και  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   

αντιστοιχεί σε ποσοστό  

5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
433.957,22 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

180 ημέρες 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 
Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» : ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

……………………………………………  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ..............................................   

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ....................................  

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ...................................................................  

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  

ΕΓΓΡΑΦΩΝ………  

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................................................  

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................................................. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 14Ο:  ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.............................................................  

ΑΡΘΡΟ 15Ο:  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο:   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ...............................................................  

ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ...............................................................  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

……………………………………………………………………………  

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΚΠΤΩΤΟΥ –  

                        ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

……………………………………………………  

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

………………………………………………………………………………………  

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

……………………………………  

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ………………………………………………………………….   
ΑΡΘΡΟ 24Ο :ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ…………………………… 

ΑΡΘΡΟ 25Ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ…………………………………………… 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

                     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ…………………………………………….  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

……………………………………………………  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

....................................................   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ .........  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..............................................................................  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....................................................................................  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

..............................................  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      
                               ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ…………………………………….. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 9509/21-05-2020) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

        Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από 

τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει 

να υποβάλλουν προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας 

ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά 

την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  30η -5-2020  

ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και  ώρα 11.00 π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η  

30η -6-2020  ημέρα ΤΡΙΤΗ  και  ώρα 11.00 π.μ. 

       Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή 

περισσότερες ομάδες/τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των 

ομάδων/τμημάτων (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή 

προσφοράς (μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών της  επιλεγόμενης 

ομάδας/τμήματος.    

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, αλλά και για 

μέρος αυτής, δηλαδή: 

Α) Καύσιμα Δήμου (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη  και Πετρέλαιο 

θέρμανσης). 

Β) Ελαιολιπαντικά Δήμου. 

Γ) Καύσιμα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη 

αμόλυβδη). 

Δ) Πετρέλαιο θέρμανσης Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π 

Ε) Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής  Α΄/θμιας Εκπαίδευσης. 

             ΣΤ) Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης,          

με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν  όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους 

καυσίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, καθώς και για τα  

ελαιολιπαντικά, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε 

προσφερόμενου είδους ελαιολιπαντικών όπως αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Σε περίπτωση συμμετοχής σε μέρος του προϋπολογισμού , το ποσό της εγγυητικής 

συμμετοχής υπολογίζεται στο 2% του συνόλου της αντίστοιχης μερικής προσφοράς. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ΣΑΒΒΑΤΟ 30-5-2020  

και ώρα 11.00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 30-6-2020  

και ώρα 11.00 π.μ. 

 

      Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

      Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της  Π1-2390/2013.  

      Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και την Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση 

http://www.promitheus.gov.gr/
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¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης 

 

     Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας 

κατά σειρά  ισχύος είναι: 

α) η σύμβαση,  

β) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της,  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου,  

δ) πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών,  

ε) ο προϋπολογισμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο :Γλώσσα διαδικασίας  

 

 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της 

Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές 

επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα 

διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα από την αντίστοιχη χώρα 

προέλευσης και επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης (APOSTILLE), ώστε να 

πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων 

μπορεί να γίνει είτε:  

          α) από αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία της χώρας προέλευσης,  

          β) από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος,  

          γ) από το αρμόδιο προξενείο,  

           δ) από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας  (Π.Δ. 503/1985, Φ.Ε.Κ. 182 Α΄/24-10-1985) και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων  (Ν.4194/2013, Φ.Ε.Κ. 208 Α΄/27-09-2013), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

            

           Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν προσφυγές θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις 

βαθμίδες της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία 

των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Δικαίωμα συμμετοχής 

 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα   

εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο 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 Συμφωνία περί 

Δημόσιων Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), 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 Ι 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,  εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), 

όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας.  

          Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

      Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - 

μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός 

ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται 

η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά 

πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν 

ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση 

συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον 

τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

         Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  
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             Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 

του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 

γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 

τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία.  

         Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους 

χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος 

εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 

http://www.promitheus.gov.gr/


15 
 

πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.  

        Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά 

από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το 

νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

         Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται ψηφιακά 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 κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

        Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 

με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της  

Π1-2390/2013.  

       Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και την Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική 

Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των 
εγγράφων του διαγωνισμού  

 

         Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε 

όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το 

κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

ΑΡΘΡΟ 6ο :Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

        Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 

που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 

και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής -Περιεχόμενο προσφορών 

 

       Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά»  

     Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το 

στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.       

    Συγκεκριμένα:  

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, 

εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4412/2016 και 

το άρθρο 11 της αριθ. Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

(1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2% της προεκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ για το σύνολο ή το τμήμα για το οποίο 

υποβάλλεται η προσφορά. 

Η Εγγύηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Α’ της Διακήρυξης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζεται από 

αυτόν στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή 

(2) Υπεύθυνη δήλωση
1
 (ψηφ. υπογεγραμμένη) της παρ. 4 του άρθρου 

7 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 

αναγράφονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία κατατίθεται η 

προσφορά. 

(3) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (E.E.E.Π^) ψηφιακά 

υπογεγραμμένο το οποίο συμπληρώνεται σε ηλεκτρονική μορφή από 

τους Οικονομικούς Φορείς αποκλειστικά στη διεύθυνση htpps: //ec 

.europa.eu/growth/tools-databases/es pd. 

Οδηγίες σχετικά με TO ΕΕΕΠ και την συμπλήρωσή του από τους 

οικονομικούς φορείς παρέχονται στο συνημμένο αρχείο .pdf με τίτλο 

«Πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης ΕΕΕΠ» 

Σημ.: Το ανωτέρω έντυπο αντικαθιστά πλέον την υπεύθυνη δήλωση με 

την οποία βεβαιώνονταν οι προϋποθέσεις συμμετοχής/ αποκλεισμού 
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στο διαγωνισμό και τα περιεχόμενα αυτού είναι διαθέσιμα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της παρούσης. 
(4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. 

ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. 

και Ε.Ε., συνεταιρισμών κλπ). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: αποδεικτικό έναρξης εργασιών 

από Δ.Ο.Υ. ή το Taxisnet. 

(5) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό 

εκπροσώπησης. 

1» I  I  I I

 I I I  
Στην περίπτωση νομικών προσώπων, συντάσσει και υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος, όπως αυτή η 

εξουσιοδότηση ή δυνατότητα προκύπτει από τα νομιμοποιητικά έγγραφα. 
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 περ. αα 

«Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις Βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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.) 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.» 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος, δεσμεύουν και είναι για λογαριασμό του νομικού 

προσώπου, επομένως λογίζεται ότι βεβαιώνει (ακόμη και εάν η διατύπωση είναι σε πρώτο ενικό) ότι οι κείμενες 

προϋποθέσεις συντρέχουν και για όλα φυσικά πρόσωπα όπως απαιτεί ο νόμος. 
Η τήρηση δε, των προϋποθέσεων θα αποδειχθεί στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπου θα προσκομισθούν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε φυσικό πρόσωπο λόγω της θέσης ή ιδιότητας στο σχήμα. 

 
Σε περιπτώσεις όπου: 

■ Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα 

πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 

να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως. 

■ Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

- Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του υποψήφιου αναδόχου από τον διαγωνισμό. 

- Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από προσφέροντες και 

υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά της διάρκεια της 

διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. (παρ. 5 άρθρο 79 του ν. 

4412/2016). Οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε 

χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα 

δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε προσκομισθούν από το 

συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
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Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

1. Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού 

νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα επίσημα 

νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας 

τους, από τα οποία να προκύπτουν: 

Ο  Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε.,  

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., 

Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

2. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης 

εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία. 

3. Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε 

νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

Α1.5) Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς 

συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή   

Α1.6) Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 120 

ημερών. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

των περιπτώσεων α' και β’, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. (άρθρο 93 Ν.4412/16). 

           Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση (όπως αναφέρεται παρακάτω) από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του  

Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

         Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι 

απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
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απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 

αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία είναι τα δικαιολογητικά Α1.3,Α1.4,Α1.5 

όπως αναφέρονται και απαριθμούνται ανωτέρω. Σε περίπτωση όπου τα 

στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά 

του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία 

του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό 

Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή 

εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

      Στον (υπό) φάκελο <∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά>, 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

 

Α.  Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συµπληρώνοντας την  αντίστοιχη  ειδική  

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο  υπογράφεται ψηφιακά και  υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία  που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

      Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα και συµπληρωµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία των τεχνικών 

προδιαγραφών όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσης. 
 

Β. ∆ικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών 

   Με την προσφορά των διαγωνιζόµενων να προσκοµιστούν υποχρεωτικά τα 

παρακάτω στοιχεία: 

1.Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  οι  προδιαγραφές  των  υγρών  καυσίµων  κίνησης  και  

πετρελαίου  για  την θέρµανση είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται 

από τα αρµόδια όργανα του κράτους. 

2.Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να σταλούν δείγµατα για ποιοτικό έλεγχο των 

ειδών στο Γενικό Χηµείο  του  Κράτους  µε  έξοδα  που  θα  βαρύνουν  τον  ίδιο  

εφόσον  κριθεί  αυτό  αναγκαίο  από  την Υπηρεσία. 

3.Υπεύθυνη  δήλωση  για  εξυπηρέτηση &  τεχνική  βοήθεια  µετά  την  πώληση  και  

παροχή  στοιχείων τεχνογνωσίας. 

 

      Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 

προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf 
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και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται   αναλυτικά   τα   

προσκοµιζόµενα   δικαιολογητικά.   Όταν   υπογράφονται   από   τον   ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του 

παρόντος άρθρου  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες  υποχρέωση  προς  

τούτο  και  δεν  απαιτείται  να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

<∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική   προσφορά>   που   έχουν   υποβληθεί   µε   

την   ηλεκτρονική   προσφορά  και απαιτούνται  να  προσκοµισθούν  στην  

αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω  αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα και  κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 
Ως  τέτοια στοιχεία. 

 

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη«Οικονομική. 
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου Οικονοµική Προσφορά. 

Στον   (υπο)φάκελο*   µε   την   ένδειξη   <Οικονοµική   Προσφορά>   

περιλαµβάνεται   η   οικονοµική προσφορά  του  οικονοµικού  φορέα.  Η  Οικονοµική  

Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή αποκλεισµού στον (υπό) φάκελο 

Οικονοµική Προσφορά. 

Η  οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την  αντίστοιχη ειδική  

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  

υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή 

word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, τους πίνακες της οικονοµικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε το υπόδειγµα των Εντύπων Προσφοράς    της παρούσης. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή όπως ορίζεται κατωτέρω: 
 

 Τιµές 
 

Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να αναφέρουν: 

 το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής  έκαστου  είδους,  όπως  αυτές  

προσδιορίζονται  από  το  Παρατηρητήριο  Τιµών  Υγρών 

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  

 κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί 
να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται. 

Εφόσον από τη προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ( 

ήτοι το ποσοστό έκπτωσης) η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής (ποσοστό έκπτωσης) 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να προσφέρουν διαφορετικό 

ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδους καυσίµου. 
 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 

 
    Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής  προσφοράς  του  συστήµατος,  οι   

συµµετέχοντες  θα  συµπληρώσουν  ως  τιµή 

προσφοράς  την   τιµή   µε   τρία   (3)   δεκαδικά  ψηφία  (αριθµό)  που  προκύπτει  
µετά   την αφαίρεση του  ποσοστού της  έκπτωσης που προσφέρουν από  την  

Τιµή  Αναφοράς που τίθεται στην  παρούσα ∆ιακήρυξη για  το αντίστοιχο υπό  
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προµήθεια είδος. 
 
 

Παράδειγµα : 

 Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως 

ακριβώς ζητείται από τη 
∆ιακήρυξη)   π.χ   2%   για   το   Πετρέλαιο   Κίνησης.   Στην   ειδική   

ηλεκτρονική   φόρµα   της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα 

συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,95-(0,95 x 

0,02)=0,931 

 Αν  προσφερθεί  αρνητικό  ποσοστό  έκπτωσης  π.χ.  2%  για  το  Πετρέλαιο  

Κίνησης  τότε  στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς 

του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,95 +(0,95x 

0,02)=0,969 

 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: Προσφερόμενη τιμή 

 

Στην Οικονομική Προσφορά αποτυπώνεται η έκπτωση επί τοις % (θετική ή 
αρνητική) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτές  προσδιορίζονται  από  

το  Παρατηρητήριο  Τιµών  Υγρών 

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
  

 Το ανωτέρω ποσοστό αρνητικής έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

αποτυπώσουν το ποσό σε ευρώ/λίτρο που προκύπτει μετά την μετά την εφαρμογή του 

ποσοστού έκπτωσης επί του αρχικού προϋπολογισμού για το τμήμα/τμήματα ή το 

σύνολο της προμήθειας για τα οποία καταθέτουν προσφορά. 

1. Το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας θα καθορίζει τις 

παραπάνω χονδρικές ή λιανικές μέσες τιμές στα αντίστοιχα όρια δικαιοδοσίας της 

σε εβδομαδιαία βάση εκδίδοντας σχετικό Δελτίο Τιμών Καυσίμων και τούτο, 

καθώς οι τιμές είναι διαρκώς κυμαινόμενες χρονικά και ανά περιοχή. 

2. Το νόμισμα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισμοί και οι επί τοις % αναγωγές 

είναι το ΕΥΡΩ. 

3. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ και σε παράθεση μέχρι και τριών (3) 

δεκαδικών ψηφίων. 

4. Για την παράθεση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές 

είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Τεύχους Οικονομικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας. 

5. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται και υποβάλλεται η προσφορά ορίζεται η 

Ελληνική. 
7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

        Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
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διαγωνισμού . Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών 

προσφορών.  

  ΑΡΘΡΟ 9ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

         Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα 

(180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

        Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς (180 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

        Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την  

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 

102, παρ.1, Ν.4412/16).  

        Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 
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προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 

κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, 

Ν.4412/16).  

       Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 

μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση 

συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας 

σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

       Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 

τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102, 

παρ.4, Ν.4412/16)  

       Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, 

αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Απόρριψη προσφορών 

 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα 

διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη 

προσωρινού αναδόχου 

 

      Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος 

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών.  
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     Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και ώρα 11.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά 

την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».       

Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονοµικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  

ηλεκτρονικά  µέσω των  αρµόδιων  πιστοποιηµένων  στο  σύστηµα  οργάνων,  σε  

ηµεροµηνία  και  ώρα  που  θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως   µετά   την   ηλεκτρονική   αποσφράγιση   των   (υπο)φακέλων   

∆ικαιολογητικά   Συµµετοχής   - Τεχνική Προσφορά, οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων Οικονοµική Προσφορά, οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

       Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, 

Ν.4412/16). 

       Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Μέσα από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:  

1.Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων 

των προσφορών, συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

2.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους.  

      Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους 

συμμετέχοντες και ανακηρύσσεται  ο προσωρινός ανάδοχος. 

      Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί άσκηση προσφυγής , σύμφωνα με το άρθρο 

360 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι  (10) ημέρες από την 

κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, άρθρο 361. 
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       Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

 

         Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, 

όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την 

πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη. Με την παραλαβή των ως άνω 

δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση.  

           Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοποιητικά, τις 

βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 

2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του 

Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως 

αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του 

Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 

ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα 

από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

       Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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       Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 

τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

β. ΓΙΑ  ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

     Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα 

απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

     Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά πρέπει να προσκομίσουν 

πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης για τα μέλη τους (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και το 

απασχολούμενο προσωπικό (Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε. , Α.Ε.)  

 

γ. ΓΙΑ  ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

      Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται 

τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.      
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      Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα 

οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

     Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

     Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

     Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

     Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 

τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

      Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

      Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 

με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

       Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής( ήτοι της οικονομικής 
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επιτροπής ) για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 

ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους 

είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016. 

        Η αναθέτουσα αρχή (μέσω του τμήματος προμηθειών) κοινοποιεί αμέσως την 

απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα 

εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

      Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 

άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15ο:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

 
         Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα 

αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση 

κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

        Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 

Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

        Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, 

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

       Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το 

Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού 

τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον 

διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού 

που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

       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 χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 
       Η διάρκεια της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών ορίζεται για                       

ένα (1) έτος  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Εγγυήσεις 

 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

      Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που 

αντιστοιχεί στο 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που 

συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).  

      Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

      Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι (210) ημέρες από την 
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επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

       Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

α2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

       Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι 

του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή 

και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

 

       Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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 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 ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

        Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη, 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
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o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o 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 και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. 

          Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

         Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

         Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες 

σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Εκτέλεση της σύμβασης 

 

       Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν.4412/16,  

β) οι όροι της παρούσας σύμβασης,  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

       Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις 

υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

       Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ. 132 και 201 του 

Ν.4412/16 

       Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16: 
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα 

που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο 

από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου 
εκπτώτου- κυρώσεις  

 

          Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης 

της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής
1
 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.  

         Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης
2
. 

        Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
3
 μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 

κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 

οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
4
 

        Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο 

άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 

56902/215 Υ.Α..  

                                                 
1
  άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

2
            . άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

3
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
4
 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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        Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της 

ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

        Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 

μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

       Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

        Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
5
. 

      Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφυγής από την ΑΕΠΠ
6
. 

      Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 

αναθετουσών αρχών. 

        Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.      

Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

       Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά
7
. 

 
        Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 

στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

       Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

                                                 
5
 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 

6
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
7
 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

      Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από 

γνωμοδότηση της  επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

       Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

74 του Ν.4412/16. 

       Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

      Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 

του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της 

οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

      Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Μονομερής λύση της σύμβασης 

 

      Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, 

ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 

σύμβασης, 

      Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο : Δημοσίευση 

 

     Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες8.  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, την 

καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ).  

 ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

    Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του                    

ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

 

     Τα καύσιµα κίνησης  θα παραδίδονται τµηµατικά στο  πρατήριο του αναδόχου, 
ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών (κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου). 

 

     Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου 

(κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου). 

 

     Λόγω απόστασης των µετακινούµενων οχηµάτων από τον χώρο εφοδιασµού 
και την αδυναµία του Δήµου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου 
κίνησης και ελαιολιπαντικών, η τµηµατική παράδοση αυτών θα γίνεται από 
αντλία στην έδρα του Δήµου, που θα βρίσκεται εντός της νήσου. Το πετρέλαιο 
θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στην έδρα του Δήµου ή σε οποιαδήποτε 
άλλο δηµοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων 
στον ανόδοχο. 
 

      Οι παραγγελίες θα δίδονται τµηµατικά και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι 

δεσµευτικές για τον ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα, δεδοµένου ότι οι ποσότητες που 

θα ζητηθούν  θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήµου και των 

νοµικών του προσώπων σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους 

τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. 

       Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις 

προκύπτουσες ανάγκες του Δήµου, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή αµέσως 

µετά την παράδοση του υλικού. Ο Δήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή 

µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή των υλικών και εφόσον ο 

                                                 
8
 Δημοσιεύεται στο νομαρχιακό  και τοπικό  τύπο βάσει του   άρθρου 

3Ν.3548/07 και σε (2) οικονομικές εφημερίδες 



36 
 

προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά 

πριν από το διάστημα αυτό. 

 

      Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας 

του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής 

Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

     Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα 

εξής δικαιολογητικά:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του 

συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».  

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 

του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο 

εισοδήματος . Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 

0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 

3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται 

από τον Ανάδοχο. 

  

ΑΡΘΡΟ 23Ο :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

 

       Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και 

κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα 

αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από 

αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο :Έλεγχος νομιμότητας Σύμβασης 
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        Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, η νοµιµότητα της παρούσας 

διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο της υπηρεσίας Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί  ο φάκελος του διαγωνισµού 

µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της 

σύµβασης ( άρθρο 278 παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012 ). 

Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύµβαση δε θα υπογραφεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο :Λοιπές διατάξεις 

 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν 

από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, 

τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να 

εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την 

έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση 

η επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των 

προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της 

ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί 

εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με 

αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν 

πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο 

είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

                                                                 O   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

                                                               ΓΙΩΡΓΟΣ  Θ.  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 9509/21-05-2020) 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

  Τεχνικές Προδιαγραφές (σύµφωνα µε τη µελέτη ) 

           Οι προδιαγραφές των υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών που απαιτούνται για 

τη κίνηση των οχηµάτων, τη θέρµανση των κτιρίων, καθώς και όλων γενικά των 

αναγκών του ∆ήµου Σαλαμίνας και των Νοµικών Προσώπων του σύµφωνα µε την παρακάτω 

περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρµόδια όργανα του κράτους είναι: 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

      Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης πρέπει  να είναι ποιότητας 

όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

1) Πετρέλαιο Θέρµανσης 

     Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 

α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 Φ.Ε.Κ. 1531/2003 τεύχος Β',  

β)στην Υπουργική Απόφαση 468/2002/03 Φ.Ε.Κ. 1273/2003 τεύχος Β' 

γ) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β'. 

     Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει 

να έχει το πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε καυστήρες   

εγκαταστάσεων  θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε αποστάγµατα πετρελαίου.      

      Ειδικότερα το πετρέλαιο θέρµανσης, θα είναι µίγµα  υδρογονανθράκων καθαρό, 

διαυγές  και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα 

προβλεπόµενα. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή 

προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών στις επιτρεπόµενες αναλογίες. 

2) Πετρέλαιο Κίνησης 

    Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 

α)στην Υπουργική Απόφαση 514/2004 Φ.Ε.Κ. 1490/2006 τεύχος Β' και 

β)στην  Υπουργική  Απόφαση  ΑΧΣ  291/2003  Φ.Ε.Κ.  332/2004  τεύχος  Β'.                               

    Οι  παρούσες  προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 

έχει το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους 

τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι 

απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει 

να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. 

3) Βενζίνη Αµόλυβδη 

    Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται: 

α)στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' και  

β)στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β'. 

    Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει 

να έχει η αµόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους 

τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη. Η 
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αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε 

χρωστικής ουσίας. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό 

ή πετρέλαιο. 

 1.Λάδι SAE 20W- 50 

ACEA A3/ B3, API SL/CF,MB 229.1. 

API CF-4,CG-4,SJ;ACEA E2; MB 228.1; 

MTU Cat.1; Volvo VDS; MAN 271 

Level: ACEA A2/B2 

2.Λάδι SAE 10W- 40 

Που θα ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές:  

ACEA E2/B4/B3/A3, API CG-4/CF-4/CF-4CF/SJ 

ΜΒ 228.1/229.1, ΜΑΝ 271, νοlνο VDS  

ΜTU ΤΥΡΕ 1.MACK EO-L, VW 505 00 

3. Λάδι ISO  68  

Που θα ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές:  

DlN 51524 part 2-HLP 

4. Λάδι ΑΤF 

Που θα ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές: 

GM DEXRON IIIG, DEXRON IID;Allison C-4; Ford Mercon; MB 236.1, MB 236.5, MB236.7,MB 

236.9, Voith 55.6335; ZFTE-ML 02F, TE-ML 03D,TE-ML 04D,TE-ML 14A, TE-ML 17C; Caterpillar 

TO-2;MAN339 Type Z-1, 339 Type Z-2, 339Type V-1,339 Type V-2 

Suitable: Volvo 97340,97341 

5.Βαλβολίνη 75W-90  

Που θα ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές:  

ΑΡΙ GL-5ΙGL-4, ΜΤ-1, MACK GO-J, Scania STO 1:0, ΜΙL -Ν PRF-210SE (MG2037) ΜΑΝ 3343 ML, 

SL, ZF ΤΕ- ΜLΟ2Β/05A/07A/07B/08/12E/16B/16C/16D/17B/I19B 

        6.Υγρό Φρένων 500gr 

Που θα ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές:  

DOT 4  

Όλα τα ορυκτέλαια θα είναι πρωτογενή. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα απο 

τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται η ποιότητα τους και το αν πληρούν τις απαιτούμενα; προδιαγραφές στο 

χημείο του κράτους. 

Σε μια προσπάθεια περιορισμού της μόλυνσης του περιβάλλοντος η Ε.Ε. έχει θεσπίσει  ορισμένους 

κανόνες σε ότι έχει να κάνει με τα επιτρεπτά όρια εκπομπής καυσαερίων των οχημάτων (Euro 4 & Eyro 

5 προδιαγραφές κινητήρων)  

Η ισχύουσα οδηγία - γνωστή ως Euro 4 της οποίας η εφαρμογή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 έχει 

ως όρια εκπομπής ΝΟ τα 3,5g/ΚWh, Η επόμενη οδηγία Euro 5 με την οποία Θα πρέπει να έχουν 

συμμορφωθεί όλες οι βιομηχανίες βαρέων οχημάτων, έχει ημερομηνία προσαρμογή; το αργότερο έως τον 

Οκτώβριο του'2009και ορίζει εκπομπές ΝΟχ το ανώτερο 2g/KWh. 

Προκειμένου να συμμορφωθούν με τα παραπάνω όρια οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αναζήτησαν και 

αξιολόγησαν διάφορες λύσεις, καταλήγοντας τελικά σε αυτή της επιλεκτικής κατάλυσης (SCR Selective 

Catalytic Reduction).  

Σύμφωνα με αυή τη μέθοδο συνδυάζουμε τη βελτιστοποιημένη καύση του κινητήρα σι: συνεργασία 

με ένα σύστημα τελικής επεξεργασίας των καυσαερίων με σκοπό την ελάττωση των επιπέδων οξειδίου 

του αζώτου (ΝΟχ). Βασικό στοιχείο της όλης διεργασίας είναι η χρήση του ενισχυτικού 

πετρελαίου(διάλυμα 32,5% ουρίας σε νερό).  

Το ενισχυτικό πετρελαίου ψεκάζεται στο σωλήνα των καυσαερίων πριν τα καυσαέρια φράσουν στο 

καταλύτη. Η υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί στο σωλήνα μετατρέπει το AdBlue σε αμμωνία,. 

Κατόπιν, καθώς η αμμωνία και τα βλαβερά οξέα του αζώτου περνούν μέσα από τον καταλύτη, αντιδρούν 

μεταξύ τους και μετατρέπονται σε άζωτο και υδρατμούς, δύο στοιχεία που δεν επιβαρύνουν την 

ατμόσφαιρα. 

Σε ότι έχει να κάνει με την ποσότητα του ενισχυτικού πετρελαίου που απαιτείται να ψεκαστεί, αυτή 

είναι ανάλογη της οδηγίας αναφορικά. Με την μείωση καυσαερίων  που θέλουμε να υπερκαλύψουμε. 

Έτσι για να καλύψουμε την παρούσα οδηγία Euro 4 το πρόσθετο αντιστοιχεί σε 3-4% της εκατό της 

ποσότητα; του καυσίμου, ενώ για. την οδηγία Euro 5 είναι 5-7%. Ενδεικτική κατανάλωση είναι l.,5L ανά 

100 χλμ.  

Όπως αντιλαμβανόμαστε αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές καθώς με την ίδια μέθοδο μπορούμε να 

καλύψουμε και μελλοντικές οδηγίες χωρίς να προβούμε σε οποιοδήποτε άλλο έξοδο μετατροπής του 

κινητήρα. 

Βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας SCR είναι η μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου NO 

κατά 90%, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τους ρύπους των υδρογονανθράκων H/C και του μονοξειδίου του 
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άνθρακα CO κατά 50~90%, καθώς και των μικροσωματιδίων ΡΜ κατά 30~50%,. 

Πέραν τούτου το σύστημα της Επιλεκτικής Κατάλυσης (SCR) παρουσιάζει επιπρόσθετα 

πλεονεκτήματα, όπως ότι απαιτεί λίγη μόνο και χαμηλού κόστους συντήρηση, δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα 

μέρη του οχήματος και τα διαστήματα service καθώς επίσης είναι λιγότερο  ευαίσθητη στο χαμηλής 

ποιότητας καύσιμο diesel έναντι των άλλων μεθόδων υπερκάλυψης των οδηγιών Euro 4 & 5.  

Καθώς λοιπόν η τεχνολογία SCR ήδη εφαρμόζεται σε  νέα φορτηγά αυτοκίνητα   έχει  επικρατήσει 

στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα δημιουργείται. η ανάγκη της προμήθειας υψηλής ποιότητας προσθέτου 

ενισχυτικού πετρελαίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΟΜΑΔΑ 1     cpv: 09134100-8    09132100-4 
 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ 

   ΜΟΝΑΔΑ 

  ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΛΙΤΡΟ  300.000 0,875 € 262.500,00 € 

2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΛΙΤΡΟ   16.800  1,037 € 

 

 17.421,60 € 

 

                                                                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ:   279.921,60 € 

                                                                                                                                Φ.Π.Α 24%     67.181,18 € 

                                                                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   347.102, 78 € 
   

                          

 

 
ΟΜΑΔΑ 2 

Α/Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ 

  

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1. Λάδι SAE 20W - 50 Λίτρο 416 5,40 € 2.246,40 € 

2. Λάδι SAE 10W - 40 Λίτρο 832 5,50 € 4.576,00 € 

3. Λάδι ISO  68 Λίτρο          3.744 3,50 € 13.104,00 € 

4. Λάδι ATF Λίτρο 208 5,00 € 1.040,00 € 

5. Βαλβολίνη 75W-90 Λίτρο           208 5,00 € 1.040,00 € 

6. Ενισχυτικό Πετρελαίου (ADBLU) Λίτρο             630 2,00 € 1.260,00 € 

7. Υγρό Φρένων 500gr Λίτρο 24 6,00 €   144,00 € 

 cpv:09211100-2   ΣΥΝΟΛΟ 23.410,40 € 

    Φ.Π.Α. 24%  5.618,50 € 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.028,90 € 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  ΜΟΝΑΔΑ     

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ  
ΛΙΤΡΟ  4.000 0,601 € 2.404,00 € 

 

 
   ΣΥΝΟΛΟ 2.404,00 € 

    Φ.Π.Α. 24%    576,96 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.980,96 € 
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ΣΥΝΟΛΟ:                       305.736,00 € 

Φ.Π.Α. 24%                     73.376,64 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    ΔΗΜΟΥ:                    379.112,64 € 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π 
  

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ  2.500 
 

0,601 € 
1.502,50 € 

   ΣΥΝΟΛΟ   1.502,50 €                                                                     

   Φ.Π.Α.24%      360,60 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     1.863,10 € 

 

ΟΜΑΔΑ 5 

Cpv: 09135100-5 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

   1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Σχολικών  Επιτροπών A΄ 

ΛΙΤΡΟ 

35.000 0,601 € 21.035,00  € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 21.035,00  € 

    Φ.Π.Α 24%    5.048,40 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  26.083,40 € 

 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΛΙΤΡΟ  3.000 0,875 €        2.625,00 € 

2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΛΙΤΡΟ  1.000 1,037 € 
 

1.037,00 € 

                                                                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ  :  3.662,00 € 

          cpv: 09134100-8    09132100-4                                      
                                                                                                          Φ.Π.Α 24%      878,88 € 

                                                                                                                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   4.540,88 € 
 

   

 

 

                                                       

                                                                                 

Φ.Π.Α.23%  494,90 

 

 

  

 

 

 

                                              
ΟΜΑΔΑ 4 

 
 

 
    

 
 
 

 

 

 Cpv: 09135100-5 
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ΟΜΑΔΑ 6     Cpv: 09135100-5 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

   1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Σχολικών  Επιτροπών B΄ 

ΛΙΤΡΟ 

30.000 0,601 € 18.030,00  € 

    ΣΥΝΟΛΟ 18.030,00  € 

    Φ.Π.Α 24%    4.327,20 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  22.357,20 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ : 433.957,22 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  

                    ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 
 

        Τα καύσιµα κίνησης  θα παραδίδονται τµηµατικά στον πρατήριο του 

αναδόχου, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών (κατόπιν έγγραφης εντολής του 

Δήμου). 

 

        Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου 

(κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου). 

 

        Λόγω απόστασης των µετακινούµενων οχηµότων από τον χώρο εφοδιασµού 
και την αδυναµία του Δήµου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου 
κίνησης και ελαιολιπαντικών, η τµηµατική παρόδοση αυτών θα γίνεται από 
αντλία στην έδρα του Δήµου, που θα βρίσκεται εντός της νήσου. Το πετρέλαιο 
θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στην έδρα του Δήµου ή σε οποιαδήποτε 
άλλο δηµοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων 
στον ανόδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 9509/21-05-2020) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η 

οποία παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, για ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ 

(….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα 

διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο διαγωνισμό 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………… για την προμήθεια 

«……………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9509/21-05-2020 

προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν 

από τη συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 

ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η 

οποία παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ 

(….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… ……………………………………………………., Δ/νση 

………………………, με ΑΦΜ ………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια  

«…………………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9509/21-05-2020 

προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από 

την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 

ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 9509/21-05-2020) 

 

Δημόσια Σύμβαση προμηθειών   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  

ΠΡΟΣΩΠΩΝ έτους  2020 -21 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

……………………………… 

Στην Σαλαμίνα σήμερα ....................., ημέρα ..................., οι υπογράφοντες, την 

παρούσα, αφενός ο  Δήμος Σαλαμίνος  με Α.Φ.Μ. 998378908 και Δ.Ο.Υ. Ε Πειραιά, 

που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο ΓΙΩΡΓΟ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ και 

αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία 

................... με την επωνυμία «.....................................................»  που 

εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ 

..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα 

καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της 

εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή 

Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ αριθμό. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α. 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το 

αποτέλεσμα ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια 

καυσίμων κίνησης θέρμανσης & ελαιολιπαντικων του Δήμου Σαλαμίνος και ΝΠΔΔ 

(Αριθμός Διακήρυξης 9509/21-05-2020), και στην τιμή της οικονομικής του 

προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

         Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η  προμήθεια «καυσίμων 

κίνησης - θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ 

έτους 2020-21», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου , σύμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

     Τα καύσιµα κίνησης  θα παραδίδονται τµηµατικά στον πρατήριο του αναδόχου, 

ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών (κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου). 

 

     Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου 

(κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου). 

 

      Λόγω απόστασης των µετακινούµενων οχηµότων από τον χώρο εφοδιασµού 
και την αδυναµία του Δήµου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου 
κίνησης και ελαιολιπαντικών, η τµηµατική παρόδοση αυτών θα γίνεται από 
αντλία στην έδρα του Δήµου, που θα βρίσκεται εντός της νήσου. Το πετρέλαιο 
θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στην έδρα του Δήµου ή σε οποιαδήποτε 
άλλο δηµοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων 
στον ανάδοχο. 
 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

       Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή 

παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

     Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

     Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

     Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α.. 

     Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το 

Δημόσιο και θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 
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         Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις 

προκύπτουσες ανάγκες του Δήµου, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή αµέσως 

µετά την παράδοση του υλικού. Ο Δήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή 

µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή των υλικών και εφόσον 

ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά 

πριν από το διάστημα αυτό.  
 

       Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου  

οικονομικού έτους 2020. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

       Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

       Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

      Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 

Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

      Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την 

επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς 

τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων 

ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε 

χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 

καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή 

και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 

προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' 

του Ν.4412/16. 

        Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ″Προμηθευτής″ κατέθεσε την υπ αριθμού 
……  εγγυητική επιστολή της ……….ύψους ………… ευρώ, που θα καλύπτει το 5% της 
συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. η οποία και παραμένει έως το τέλος  της 
σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

      Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος 

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

     Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς 

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της 

Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

        Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, 

ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 

σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από 

……………….. και για ένα (1) έτος ή μέχρι  την εξάντληση  του συνόλου των υπό 

προμήθεια ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
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συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 

ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 

ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

       Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική 

Νομοθεσία κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του 

Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

       Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε 4 όμοια πρωτότυπα .  

       Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και 

κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία 

θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται 

από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
   

 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 9509/21-05-2020) 

 

ΟΜΑΔΑ 1     cpv: 09134100-8    09132100-4 
 

 

Α/Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ 

  ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΛΙΤΡΟ  300.000 
 

 
 

2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΛΙΤΡΟ  16.800   

                                                                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ:  

                                                                                                                                Φ.Π.Α 24%   

                                                                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
   

                          

                                         

    

 

 
 

Cpv: 09135100-5 

 
ΟΜΑΔΑ 2 
 

Α/Α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 ΔΗΜΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1. Λάδι SAE 20W - 50 Λίτρο 416   

2. Λάδι SAE 10W - 40 Λίτρο 832   

3. Λάδι ISO    68 Λίτρο          3.744   

4. Λάδι ATF Λίτρο             208   

5. Βαλβολίνη 75W-90 Λίτρο           208   

6. Ενισχυτικό Πετρελαίου (ADBLU) Λίτρο 630   

7. Υγρό Φρένων 500gr Λίτρο 24   

 cpv:09211100-2   ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
   Φ.Π.Α. 24%  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ  
ΛΙΤΡΟ  4.000   

 

 
   ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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ΟΜΑΔΑ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π 
  

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ  2.500   

   ΣΥΝΟΛΟ  

   Φ.Π.Α.24%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 

Cpv: 09135100-5 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

   1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Σχολικών  Επιτροπών A΄ 

ΛΙΤΡΟ 35.000   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α 24%    

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΛΙΤΡΟ  3.000   

2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΛΙΤΡΟ  1.000   

                                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ : 

          cpv: 09134100-8    09132100-4                                      
                                                                                                            Φ.Π.Α 24%   

                                                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
 

                                                         

 

                                                                                 

Φ.Π.Α.23%  494,90 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4      

 
 
 

 

 

 Cpv: 09135100-5 
 

     



52 
 

ΟΜΑΔΑ 6     Cpv: 09135100-5 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ  

   1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Σχολικών  Επιτροπών B΄ 

ΛΙΤΡΟ 30.000   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α 24%    

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης^         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 

που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Received notice number 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

URL της ΕΕ 

() 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 

με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο). 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Χώρα: 

Ελλάδα  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/print
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Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων^ 

Τίτλος: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σύντομη περιγραφή: 

Το αντικείμενο της προκήρυξης είναι η διαδικασία για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων 

(πετρελαιοειδών) κίνησης- θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, για τις ανάγκες του 

Δήμου  καθώς και των Νομικών του Προσώπων. Οι υπό προμήθεια ποσότητες 

ανέρχονται σε 71.500 lt πετρελαίου θέρμανσης, 303.000 lt πετρελαίου κίνησης, 

17.800 lt βενζίνης αμόλυβδης και 6.062 lt ελαιολιπαντικών. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
          …. /2020 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 
φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα^ 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
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Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, 

εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

□ Ναι □ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

□ Ναι □ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 

ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

□ Ναι □ Όχι □ Ανά αντικειμένου 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση 

και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

□ Ναι □ Όχι 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, 

Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
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δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 
□ Ναι □ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 

άλλους; 

□ Ναι □ Όχι 

Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία προμήθειας: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 ^ 

Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για 

τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 

Επώνυμο 

Ημερομηνία γέννησης Τόπος γέννησης Οδός και αριθμός: Ταχ. κωδ.: 

Πόλη:
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Χώρα: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό ...): 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων^ 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

□ Ναι □ Όχι Consortium Name 

Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος 

ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή 

τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας^ 

(Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
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τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

□ Ναι □ Όχι 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων: 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους 

και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες ^ 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 

αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση > 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 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). 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

Αιτιολογία 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού. 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») □ Ναι 

□ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε 
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ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Διαφθορά > 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) 

ή του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

Αιτιολογία 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») □ Ναι □ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Απάτη > 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 

της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48).
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Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης Αιτιολογία 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») □ Ναι □
 Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες > 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 

σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

Αιτιολογία 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») □ Ναι □
 Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
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τρομοκρατίας > 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας □ Ναι □ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

Αιτιολογία 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») □ Ναι □ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων > 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας □ Ναι □ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

Αιτιολογία 
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Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού. 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

□ Ναι □ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης V 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 

αποκλεισμού Καταβολή φόρων > 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 

χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος -- 

μέλος 

Ενεχόμενο ποσό  __  

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση; □ Ναι □ Όχι Εάν η παράβαση 

υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 

απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; □ Ναι □ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
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προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

□ Ναι □ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης > 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος -- 

μέλος 

Ενεχόμενο ποσό  _  

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; □ Ναι □ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, 

η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; □ Ναι □ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους; □Ναι □ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα ^ 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 

αποκλεισμού Πτώχευση > 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας > 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση. 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 
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Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή > 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

δικαστήριο; 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση. 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων > 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση. 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός



 

 

 

 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού V 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα V 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο > 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια V 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα V 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης V 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής 

 

 



 

 

 

 

Λήξη 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίωνν 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 

ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: > 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε για το καθένα: 

Η απάντησή σας □ Ναι □ Όχι Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; □ Ναι □ Όχι 

URL 

Κωδικός 

Μέρος V!: Τελικές δηλώσειςν 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει 

τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 



 

 

 

 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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