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         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                           Ηκεξ/λία:  29/12/2022 

ΓΗΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ                           Αξηζκ. Πξση.: 11318 

         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 

 

 

 

 

«∆ΙΑΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΫΝ ΚΑΙ ΛΙΡΑΝΤΙΚΫΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΜΑΝΘΟΥ  

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΣ 2023» 

 ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 222.011,83 €, 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ρ.Α.»  

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΜΑΝΘΟΥ 

ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟ, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), με τίτλο «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΫΝ ΚΑΙ ΛΙΡΑΝΤΙΚΫΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΥΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 KAI 2023», (CPV: 09134100-8, 09134220-5, 09132100-4, 09211100-2), με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 
τιμι) για το ςφνολο τθσ προμικειασ και ςυγκεκριμζνα το μεγαλφτερο ποςοςτό (%) παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ επί 
τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του Ραρατθρθτθρίου Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ (Νομόσ Αχαΐασ / Διμοσ Ερυμάνκου). 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΕΥΜΑΝΘΟΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997748035 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ1  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΧΑΛΑΝΔΙΤΣΑ ΑΧΑΙΑΣ 

Ρόλθ ΧΑΛΑΝΔΙΤΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 25008 

Χϊρα2  

Κωδικόσ ΝUTS3  

Τθλζφωνο 2694360324 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) liakos@erymanthou.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 ΚΑΝΕΛΛΑΚΘΣ ΘΛΙΑΣ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.erymanthou.gov.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)5  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6  o Διμοσ Ερυμάνκου  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ)7 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.8 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι γενικϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό (ν. 4412/2016)
9
  

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από Εκνικι Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΕΚΑΑ) / Κεντρικι Αρχι Αγορϊν 
(ΚΑΑ)10……………………………….. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 11  

                                                           
1
  Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

4
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ 

που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
5
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

6
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου κλπ και 

αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 
3 του ν. 4412/2016 

7
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, 

Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του ν. 
4270/14.  

8
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) 
Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι 
προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

9
 Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα) 

10
 Συμπλθρϊνεται θ ΕΚΑΑ/ΚΑΑ. Για τθν ζννοια τθσ ΚΑΑ/ ΕΚΑΑ πρβλ άρκρο 2 παρ. 1 περ.  17 και 18 ν. 4412/2016. Ρρβλ και άρκρα 40 - 

43 ν. 4412/2016 
11

 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.12 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 
και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

 τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): www.erymanthou.gov.gr 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. 
Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι 
ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.erymanthou.gov.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ13 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ερυμάνκου. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 10-6641.018  10-6643.010 10-6644.008  20-6641.021  30-6641.019  30-6644.008  15-
6641.110  15-6643.203  ςχετικζσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2023  του 
Φορζα 14  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί α/ θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  10776/15-12-2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ011816251, ΑΔΑ: ΨΒ5ΘΩΕ-ΕΔ6) για τθν ανάλθψθ πολυετοφσ υποχρζωςθσ  για το οικονομικό ζτοσ 2023 
και θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  10781/15-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011816251, ΑΔΑ: ΨΑΘΗΩΕ-1Υ7) για τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβε α/α 738 
καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα Διμοσ 
Ερυμάνκου.15.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια υγρϊν καυςίμων.                

1. Πεηξειαίνπ θίλεζεο (Diesel) 

2. Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηα δεκνηηθά θηίξηα,  θηίξην ηνπ Κ.Γ.ΑΠ. θαζψο θαη γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ 

Γήκνπ Δξπκάλζνπ. 

3. Βελδίλεο ακφιπβδεο γηα θίλεζε νρεκάησλ, γελλεηξηψλ θαη ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ 

                                                           
12

 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 
είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

13
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 53 του 

ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
14

 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ πίςτωςθ 
για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

15
  Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ, οι 

αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ αναφζρουν 
απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ δαπάνθ πρόκειται να 
βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ 
απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το 
επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον 
αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 
2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 

http://www.erymanthou.gov.gr/
http://www.erymanthou.gov.gr/
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4.  Ληπαληηθψλ (θηλεηήξα, κεηάδνζεο θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ζπλαθψλ αλαισζίκσλ  π.ρ. πξφζζεηνπ 

θαπζίκνπ ηχπνπ ΑdBlue, αληηπεθηηθφ πγξφ, πγξά θξέλσλ θ.ι.π.) ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα απφ ηε Ννκνινγία (Πξάμε 

399/2006 Διεγθη. πλέδξ. Σµ. VII) - πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θίλεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ 

θαη ηνπ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη γηα ηε ζέξκαλζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο (Κ.Γ.ΑΠ.) θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ. 

5. Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

1 Ρετρζλαιο κίνθςθσ 09134100-8 

2 Ρετρζλαιο κζρµανςθσ 09135100-5 

3 Βενηίνθ Αµόλυβδθ 09132100-4 

4 Λιπαντικά 09211100-2 

 

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί µε αλνηθηφ δηεζλή  ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θαηά ηκήκαηα, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη , σο θάησζη: 

ΤΜΗΜΑ Α. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΫΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  (152.904,15€). 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ καυςίμων για τισ ανάγκεσ του Διμου (καφςιμα κίνθςθσ οχθμάτων-
μθχανθμάτων, χριςθσ χορτοκοπτικϊν, λειτουργίασ γεννθτριϊν, κζρμανςθσ κτιρίων Διοικθτθρίων και Κ.Δ.ΑΡ.)  
προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 123.309,80 Ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ι 152.904,15 Ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%), το οποίο κα καλυφκεί εξ ολοκλιρου από Ι∆.ΡΟΟΥΣ. 

 

ΤΜΗΜΑ Β. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΡΑΝΤΙΚΫΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (31.783,68 €). 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ του Διμου (λιπαντικά οχθμάτων-μθχανθμάτων, 
χορτοκοπτικϊν ςυςκευϊν και γεννθτριϊν),προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 25.632,00 Ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
ι 31.783,68  Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%), το οποίο κα καλυφκεί εξ ολοκλιρου από 
Ι∆.ΡΟΟΥΣ. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΫΝ ΘΕΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΪΗ ΑΝΑΓΚΫΝ ΣΩΟΛΙΚΫΝ ΜΟΝΑΔΫΝ 
ΡΫΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (26.040,00€). 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ καυςίμων κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 21.000,00 Ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ι 26.040,00 Ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%), το οποίο κα καλυφκεί εξ ολοκλιρου από Ι∆.ΡΟΟΥΣ τθσ  Σχολικισ 
Επιτροπισ. 

 

ΤΜΗΜΑ Δ. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΫΝ ΘΕΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΪΗ ΑΝΑΓΚΫΝ ΣΩΟΛΙΚΫΝ ΜΟΝΑΔΫΝ 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (11.284,00€). 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ καυςίμων κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 9.100,00 Ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ι 11.284,00 Ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%), το οποίο κα καλυφκεί εξ ολοκλιρου από Ι∆.ΡΟΟΥΣ τθσ  Σχολικισ 
Επιτροπισ. 

 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για έλα ή πεξηζζόηεξα ή θαη γηα όια ηα ηκήκαηα ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο
 16 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε τζςςερα (4) 17.  

                                                           
16

 Θ Α.Α. ςυμπλθρϊνει για πόςα τμιματα ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά (για ζνα, περιςςότερα και πόςα 
ςυγκεκριμζνα  ι για όλα τα τμιματα) 
17

 Συμπλθρϊνεται εφόςον το επιλζξει θ Α.Α ςτθν περίπτωςθ που επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για περιςςότερα ι όλα τμιματα 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 222.011,83€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 179.041,80  ΦΡΑ : €42.970,03). 

Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ υφίςταται υπό τουσ κάτωκι όρουσ: 

α) Θα γίνεται αναφορά περί παράταςθσ ςτο ςχετικό ςυμφωνθτικό 

β) Η παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ αφορά διάςτθμα μετά το πζρασ αρχικισ διάρκειασ αυτισ (ζωσ 30-12-2022) και 
μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων τθσ μελζτθσ, ενϊ κα πραγματοποιθκεί με τουσ ίδιουσ όρουσ που διζπουν 
τθν αρχικι. Σε κάκε περίπτωςθ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν κα υπερβεί  το ζνα (1) ζτοσ. 

γ) Η παράταςθ αυτι δεν ςυνεπάγεται περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου κατά το χρόνο ιςχφοσ 
τθσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν των υπό προμικεια ειδϊν, δίδονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ I τθσ παροφςασ κακϊσ και ςτθν από 
30/09/2022 ςυνταχκείςα μελζτθ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Ερυμάνκου. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ, 
ωσ εξισ: 

Για µεν τα καφςιμα το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε 
φορά μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Αχαΐασ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 
προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ (ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτο άρκρο 63 του Ν.4257/2014), για δε τα λιπαντικά το μεγαλφτερο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ λίπανςθσ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ18: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό 
πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-
337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του 
Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 
2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

                                                           
18

 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν κείμενθ 
νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ τθν 
επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του 
Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»19, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν 
αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον 
κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ»20.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

                                                           
19

 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του 
ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ 
(1.000.000,00 €) 

20
  Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. Ρρβλ. 

τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 





 

 

Σελίδα 9 

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

Επίςθσ: 

 ηελ απφ 30/09/2022 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ  Δξπκάλζνπ. 

 ην ζρεηηθφ πξσηνγελέο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία αίηεκα κε ΑΓΑΜ:  ………………………………….. 

 Σε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο (ΑΓΑΜ:  ……………………………………………….) 

 Σελ ………………. (ΑΓΑ : ………………………….) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Δξπκάλζνπ 

κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2022-2023. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 18/01/2023 και ϊρα 13:0021 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

A.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 22 

Θ προκιρυξθ23 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

                                                           
21

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και 
τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ 
των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 
67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου νόμου. 

22
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό 
επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ 
προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

23
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  …………  και αναρτικθκαν 
ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο24 25 26, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του 
Ν. 4412/2016 :  

1. ε δχν εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο (ΓΝΩΜΘ, ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ), ςτισ 30/12/2022 

2. ε κία ηνπηθή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ), ςτισ 30/12/2022 
 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 
του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):   
www.erymanthou.gov.gr  ςτθ διαδρομι: Επικαιρότθτα ► Διαγωνιςμοί, ςτισ 30/12/2022  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει:.τον ανάδοχο 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,27  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
24

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007/άρκρο 5 του 
ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 
379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

25
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ του 

ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 
379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

26
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό 
Υλικό. 

27
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,28  είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 
τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)29. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 

από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 

πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 

αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

  

[Συμπληρώνεται για ςυμβάςεισ  εκτιμώμενησ αξίασ άνω των ορίων:] 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ30: 
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 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 
2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να περιγράψει ι να 
προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 
63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν 
χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των 
προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ 
προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν 
ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και 
γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ 
ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

29
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ 
και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, 
ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 

30
 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι 
των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ31.  

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 32 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ 
φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ33 ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ 
τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 34.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα35. 

2.1.5 Δγγπήζεηο36 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)37, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ38. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

                                                           
31

  Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

32
 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται υποχρεωτικά 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων 
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

33
  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

34
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

35
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

36
 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  

37
 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 

38
 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 

ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει αυτό και 
ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ 
παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο 
τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα 
που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 
τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ39.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα 
τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ 
διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από 
κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται 
ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ40, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 741 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

                                                           
39

 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
40

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
41

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 
6 και 7. 
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων42. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ 
Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ43 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον44.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο45 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ46, ποςοφ  ζνα (1) τοισ 
εκατό (%) του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, ξεχωριςτά για κάκε 
τμιμα τθσ προμικειασ που ςυμμετζχουν οι ενδιαφερόμενοι ευρϊ47.  

Τμιμα 
Ρρομικειασ 

Είδοσ  προσ προμικεια 
Εκτιμϊμενθ Αξία 

προ Ψ.Ρ.Α. (€) 

Φψοσ 
Εγγυθτικισ 

Συμμετοχισ (€) 

Α 
Ρρομικεια καυςίμων για τισ ανάγκεσ του Διμου για τα ζτθ 
2022-2023 

123.309,80 1.233,10 

Β 
Ρρομικεια λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ του Διμου για το 
ζτθ 2022-2023 

25.632,00 256,32 

Γ 
Ρρομικεια καυςίμων κζρμανςθσ για τθ κάλυψθ αναγκϊν 
ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

21.000,00 210,00 

Δ 
Ρρομικεια καυςίμων κζρμανςθσ για τθ κάλυψθ αναγκϊν 
ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

9.100,00 91,00 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 18/02/2024, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, 
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

                                                           
42

 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν 
ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ  
α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

43
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
44

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
45

 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
46

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 
4412/2016). 

          Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, (άρκρο 72 παρ. 1 
περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).   
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Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε 
κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ 
των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201648. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 
2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ 
προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ 
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ 
τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί49, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 
του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον 
ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί 
ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, 
δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ50  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ51 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α 
παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν 
καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 
236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, 

                                                           
48

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
49

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
50

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
51

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, 
θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β 
(απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των 
άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα 
εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ 
Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα 
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ 

διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 
ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται52 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ 
ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ53:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201654, περί 
αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 
τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,55  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και 
άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά 
τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

                                                           
52

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, 
ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με 
ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ 
επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

53
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). 

Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που 
ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ 
(πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

54
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
55

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   





 

 

Σελίδα 18 

ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό 
γεγονόσ.56 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία57, προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει 
δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι 
ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ 
ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο 
προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 
περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι 
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 58. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/201659. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

Κριτιρια Επιλογισ60  

                                                           
56

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) 

ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
57

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν 
υπόκεςθ C‑387/19 

58
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

59 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  

60
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα 
ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ 
αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, 
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο61  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ62  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα63  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα64  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ 

ΔΘΛΩΝΟΥΝ65  

α) να διακζτουν άδεια εμπορίασ αργοφ πετρελαίου και πετρελαιοειδϊν προϊόντων κατθγορίασ Αϋ, ςφμφωνα με 
το Ν. 3054/2002.  

β) να διακζτουν  άδεια  Λιανικισ  Εµπορίασ  πωλθτι  πετρελαίου  κζρµανςθσ,  ςφµφωνα  µε  το Ν. 

3054/2002 

γ) να διακζτουν άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων, από τθν αρμόδια υπθρεςία ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Απαιτείται Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 του ςυμμετζχοντοσ με τθν οποία κα δθλϊνει τα 
ςτοιχεία διεφκυνςθσ του πρατθρίου υγρϊν καυςίμων κακϊσ και ότι αυτό δεν βρίςκεται ςε απόςταςθ 
μεγαλφτερθ των πζντε (5) χιλιομζτρων από τθν ζδρα του Διμου. Σε περίπτωςθ που το πρατιριο βρίςκεται ςε 
απόςταςθ μεγαλφτερθ των πζντε (5) χιλιομζτρων από τθν ζδρα του Διμου Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 με τθν 
οποία κα δθλϊνει τα ςτοιχεία διεφκυνςθσ του πρατθρίου υγρϊν καυςίμων κακϊσ και ότι αναλαμβάνει τθν 
ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ οποιοδιποτε πρακτικό πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα αρχι, 
παράδοςθ των καυςίμων εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου, ςτα οχιματα ,μθχανιματα αυτοφ. 

Να δθλϊςουν όςον αφορά:   

Α. Ρροζλευςθ των καυςίμων 

                                                                                                                                                                                                            
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV 
παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

61
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

62
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

63
 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφϊςουν τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα 
μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ 
ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

64
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

65
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω. 
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1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ πνπ 

πξνζθέξνπλ (ζρεη. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Γήισζε Παξαγσγνύ – Καηαζθεπαζηή Σσλ Πξνζθεξόκελσλ Δηδώλ & 

Πξνκεζεπηή) 

2. Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν γίλεηαη ε δηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ 

θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ (ζρεη. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Γήισζε 

Παξαγσγνύ – Καηαζθεπαζηή Σσλ Πξνζθεξόκελσλ Δηδώλ & Πξνκεζεπηή) . 

Ρροςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχει θ παραπάνω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Μετά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ απαγορεφεται θ αλλαγι του εργοςταςίου που δθλϊκθκε. Εάν διαπιςτωκεί από το 
Διμο ανυπαρξία του εργοςταςίου που δθλϊκθκε με τθν προςφορά, τότε αυτι απορρίπτεται και θ ςχετικι 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κοινοποιείται ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ - Γενικι Γραμματεία Εμπορίου 
για τθν επιβολι ποινισ αποκλειςμοφ του δθλϊςαντοσ από διαγωνιςμοφσ των Ο.Τ.Α. και του Δθμοςίου για 
οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και όταν ςτο εργοςτάςιο που 
δθλϊνεται για τθ διφλιςθ και επεξεργαςία μερικϊσ ι ολικϊσ του κάκε είδουσ καυςίμου ζχει επιβλθκεί ποινι 
αποκλειςμοφ από τουσ διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου και των Ο.Τ.Α. που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

3. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε 

ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα 

εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4. Ηδηαίηεξα ζεκεηψλεηαη φηη ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα είλαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λ. 1599/ 1986, ηνπ δηαγσληδνκέλνπ φηη ηα ιηπαληηθά πνπ πξνζθέξεη είλαη ίδηα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηεο απφ 09/11/2018 ζπληαρζείζαο κειέηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Δξπκάλζνπ. 

5. Γηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ 

πξνζθνξά, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ 

κε ηηο λφκηκεο θπξψζεηο. 

 

Β. Ρροζλευςθ των λιπαντικϊν.  

Τα προσ προμικεια λιπαντικά κα είναι πρωτογενι, πρόςφατθσ παραγωγισ (από Β’ εξαμινου 2018 και μετά). 
Κάκε προςφερόμενοσ τφποσ λιπαντικοφ (λάδια) κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ, κα είναι 
πρωτογενοφσ παραγωγισ, και πιςτοποιθτικό εταιρείασ από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, επί ποινισ 
αποκλειςμοφ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ66  

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων67 

ΔΕΝ ΕΡΙΤΕΡΕΤΑΙ 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

ΔΕΝ ΕΡΙΤΕΡΕΤΑΙ 

                                                           
66

 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ 
και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

67
 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το 

παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να 

ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι68.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ69 καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.70  

*τισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ ποικίλλουν 
από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια 
επιλογισ).  

 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και 
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ 
μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.71 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.72 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων 
που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 

                                                           
68

 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
69

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα 
αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, 
Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

70
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ 

δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ 
ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του 
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ 
που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν 
ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

71
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

72
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 
ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ73. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,74 τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ 

με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ75 και 

ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ 

ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι 

περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του 

άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν 

περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ 

απάντθςθσ76. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και 

β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 

ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του77. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα78  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ 
οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ 
δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν79. 

                                                           
73

 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
74

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
75

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
76

 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
77

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

78
 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο εκείνα 

τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των 
οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5. και 
3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 
α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω 
του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ 
ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

*θ Α.Α. δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα 
αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+ 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει 
εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.480 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι 
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι 

                                                           
80

  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 





 

 

Σελίδα 24 

δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. 
περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ 
προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα 
ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ81. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε 
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5 [εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000 ευρϊ] 
δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν82, που κακορίηονται κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ 
εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία8384 (πλθν των περιπτϊςεων 
που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω).  

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) 
τθσ παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων 
ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του προςωρινοφ 
αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, 
οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και 
το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι 
υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει 
ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 
ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. 
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
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 Άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
83

  Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ  εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ 
(L315/91) με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1) 

84
   Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 





 

 

Σελίδα 25 

καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 
ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ. 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, 
που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.     

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι 
πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ 
πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι δικαιωμάτων 
ψιφου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν τουλάχιςτον 
ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν τα 
πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν 
είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ 
αιτιολογίασ αυτισ. Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι 
του κράτουσ τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει 
εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα 
ςτθν περίπτωςθ α` τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν 
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.85 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, 
κατά περίπτωςθ . 





 

 

Σελίδα 26 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό που 
εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ 
γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν86 διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων 
που αποτελεί το αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ, για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονοµικζσ χριςεισ κατ' ανϊτατο όριο, 
ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν θµεροµθνία δθµιουργίασ του οικονοµικοφ φορζα ι τθν ζναρξθ των δραςτθριοτιτων του, 
εφόςον είναι διακζςιµεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν 87. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για 
βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν 
οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.88 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
ζγγραφο.89 

 Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
90

  

i)Άδεηα εκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α’ θαη δηαζεζηµφηεηα µεηαθνξηθψλ µέζσλ, 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 6ν άξζξν ηνπ Ν. 3054/2002, ζηηο πεξηπηψζεηο (α), (αα), (ββ), (β) θαη (γ), αληίζηνηρα, ηεο 5εο 

παξαγξάθνπ ηνπ 

ii) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ 

ηνπ Ν. 3054/2002, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά:............... 
[Ενδεικτικά βλ. το Παράρτθμα IX τθσ παροφςασ και Πίνακα αντιςτοίχιςθσ λόγων αποκλειςμοφ-κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ με αποδεικτικά μζςα 91] 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  
εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

                                                           
86

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του Ραραρτιματοσ XII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ 
ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

87
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του Ραραρτιματοσ XII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ 
ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

88
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
89

 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

90
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ XII 

του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

91
 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 





 

 

Σελίδα 27 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςτο ΓΕΜΘ92, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ93, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε 
ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό 
του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ 
εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 
προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν 
οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ 
φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ 
ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 
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    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 

3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) 

και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν 

θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι 

μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και 
ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
93

  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και 
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία 
αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 





 

 

Σελίδα 28 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ94 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ 
βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ 
Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο 
(ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  
οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι 
προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, 
ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα 
πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι 
διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, 
ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά 
του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και 
υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 
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 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο95  

Κριτιριο ανάκεςθσ96 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει τιμισ97  

Για µεν τα καφςιµα το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε 
φορά μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Αχαΐασ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 
προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ (ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτο άρκρο 63 του Ν.4257/2014), για δε τα λιπαντικά το μεγαλφτερο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ λίπανςθσ. 

Αναλυτικά, τα είδθ τθσ προμικειασ για το ςφνολο του διμου Ερυμάνκου περιλαμβάνονται ςτον ακόλουκο 
πίνακα: 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

1 Ρετρζλαιο κίνθςθσ 09134100-8 

2 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 09135100-5 

3 Βενηίνθ αμόλυβδθ 09132100-4 

4 Λιπαντικά 09211100-2 

 

 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ98  

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί99  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ ,για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ100. 
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 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

96
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 86 του 

ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που επιτρζπουν 
τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο 
βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν 
ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια 
Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

97
  Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 

98
 Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 

99
 Άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

100
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ.101 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ 
εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 
09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα 
«υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το 
οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ 
που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και 
να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.102 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν 
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 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι 
αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και 
επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και 
θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε 
υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν103.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα 
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν 
φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27104 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 105 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ106 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ 
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ 
του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999107,  
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 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
104

   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με 
το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, 
μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). 
Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου 
εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ 
χρονολογίασ". 

105
 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . 

Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
106

 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) 
που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 
διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο108.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται 
ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ 
ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω 
Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι 
Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που 
ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ 
διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, 
όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα 
εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ 
αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του 
ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το 
βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν 
επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο οικονομικόσ 
φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε 
υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ 
τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον 
παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ109 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με 

                                                                                                                                                                                                            
107

 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
108

   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
109

 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
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το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 
του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το 
ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο 
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, 
υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  I τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ 
τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα110 111.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνουν112. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται 
αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά113 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ δθλαδι 
τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιµισ:  

Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 114 

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα 
επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο 
Ραράρτθμα VΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ115) ςε μορφι pdf.+ 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο για µεν τα καφςιµα μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί 
τοισ εκατό (%) επί τθσ νόµιµα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά µζςθσ τιµισ λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Αχαΐασ του 
είδουσ καυςίµου τθν θµζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόµενο δελτίο του 
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (ςφµφωνα  µε  τα  οριηόµενα  ςτο  άρκρο  

                                                           
110

 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016 
111

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   βάςει 
των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ 
προςφοράσ. 

112
 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 

113
 Άρκρο 95 του ν. 4412/2016 

114
 Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 

115
 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 

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




 

 

Σελίδα 34 

63  του  Ν.4257/2014),  για  δε  τα  λιπαντικά μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ µζςθσ 
τιµισ λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ λίπανςθσ. 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι 
ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ 
που τίκεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ για το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ: 

Ραράδειγμα: 

Τιμζσ Αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν: 

Τιμι αναφοράσ Ρετρελαίου Θζρμανςθσ: = 0,900€ 

Τιμι αναφοράσ Ρετρελαίου Κίνθςθσ: = 1,100€ 

Τιμι αναφοράσ Βενηίνθ Αμόλυβδθ: = 1,250€ 

Τιμι αναφοράσ Λιπαντικϊν: = 6,500€ 

Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα 

Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ακριβϊσ ηθτείται από τθ 
Διακιρυξθ)  10%  για  το  Ρετρζλαιο  Κίνθςθσ.  Στθν  ειδικι  θλεκτρονικι  φόρμα  τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 1,100 - (1,100 x 0,10)=0,990 

 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  αναγραφόμενο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ .....,.που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ  είναι ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηεται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  ςχζςθ 
ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  του άρκρου 
102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και 
τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο ....του Ραραρτιματοσ ...τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ116   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν  
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 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν 
τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό 
διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 
να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ117 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται 
εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ 
παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 
2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου 
οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,118  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από 
τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τθν 
παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ 
με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν 
υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ119 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ120, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», 
τθν 25/01/2023 και ϊρα 10:00  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι121. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ122, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται 
ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι 
τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 
αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο 
προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα 
ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν 
γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα123. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 
του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, 
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο 
οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  
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 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
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 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα 
οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ 
των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  
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 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ 
απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε 
άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και 
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν 
ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ 
προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με 
τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ 
βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 
και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» επικυρϊνονται 
με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, 
εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων 
που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν οριςκείςα 
θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν 
απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι 
βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.   
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία 
δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. *ε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ Α.Α. ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ 
προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν 
κατωτζρω ενιαία απόφαςθ124] 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ 
δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ 
προςφοράσ.  

                                                           
124

 Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα χαμθλϊν. Ρρβλ και απόφαςθ 
ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
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Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ125 θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει 
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ 
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν κατωτζρω απόφαςθ+ 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ ανακζτουςα 
αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ 
ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν 
παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ 
κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ126. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ, 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ127. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ128 - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει 
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε 
μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 
τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό 
φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ 
πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 
2.4.2.5129.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

                                                           
125

 Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
126

  Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 
127

 Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
128

 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
129

 Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν 
περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για 
τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα 
αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για 
τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν 
θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και 
τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 
2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και 
μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του130.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από 
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

*υμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ με βάςθ τθν επιλογι τθσ Α.Α. για κατακφρωςθ μεγαλφτερθσ ι μικρότερθσ 
ποςότθτασ:+ Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  
μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι που 
κακορίηεται ςε ποςοςτό 30%131 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50%132 ςτθν 
περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ 
ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

                                                           
130

 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
131

 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 

132
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 
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 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο133  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ 
αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά 
οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, 
μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, 
επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ134. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.135 

 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 
του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 
327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται 
ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον 
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προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των 
άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο 
ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και 
ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει 
δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι 
προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του136 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα 
αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ 
αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 
παράλειψθσ137 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει 
ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ 
θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59138. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» 
ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του 
παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) 
όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από 
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από 
τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  μζςω τθσ 
λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, 
προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ 
τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα 
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι 
ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ 
το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 
παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου Διοικθτικοφ Εφετείου Ρατρϊν139. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ 
ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει 
εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ 
τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι το 

Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων 
ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμϊμενθ αξία μεγαλφτερθ των 
δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρϊ, εκδικάηονται από το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθν 
εκτιμϊμενθ αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, 
ιτοι το Διοικθτικό Εφετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  
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κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.140 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν 
πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.141 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν ανακζτουςα 
αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου 
διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ 
θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να 
προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν 
παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ 
άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των 
πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που 
υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο 
(2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ 
εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι 
υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ 
κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ 
τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.142 Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 
4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και θ 
εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 
του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το 
κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει 
αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ άρκρου 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 
εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
141

 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
142

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ 
εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι 
οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 
εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο 
προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ 
των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι 
του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και κατατίκεται μζχρι 
και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ 
αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν.  

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. *ι ςτθν περίπτωςθ 
που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά+: Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ 
γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται 
ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε 
οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον 
του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο 
Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 
4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.143. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

Η παροφςα δεν προβλζπει δυνατότθτα υπεργολαβίασ 

 

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο144 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/145 146 

Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ υφίςταται υπό τουσ κάτωκι όρουσ:  

α) Θα γίνεται αναφορά περί παράταςθσ ςτο ςχετικό ςυμφωνθτικό 

β) Η παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ αφορά διάςτθμα μετά το πζρασ αρχικισ διάρκειασ αυτισ (ζνα ζτοσ) και μζχρι 
εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων τθσ μελζτθσ, ενϊ κα πραγματοποιθκεί με τουσ ίδιουσ όρουσ που διζπουν τθν 
αρχικι. Σε κάκε περίπτωςθ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν κα υπερβεί  το ζνα (1) ζτοσ. 

γ) Η παράταςθ αυτι δεν ςυνεπάγεται περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου κατά το χρόνο ιςχφοσ 
τθσ. 

 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 και 
τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ147, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 
4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του 
προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε 
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 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
144

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
145

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ των 
Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν που 
ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ) 

146
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον πρόκειται 

για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι 
προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ 
τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ 
και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να 
μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του ν. 4412/2016). 

147
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)148. Θ ςφμβαςθ 
ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο149  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που 
κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. 

ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   
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 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο150  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Οι παραδόςεισ κα είναι τμθματικζσ και 
οι πλθρωμζσ κα είναι τμθματικζσ. Θ κάκε πλθρωμι τθσ τμθματικισ παράδοςθσ κα γίνεται μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016151, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: α) Κράτθςθ 0,07% θ 
οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 
Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 152 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Υπουργείου Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016153 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016)154 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου3 % και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ  1% επί του κακαροφ ποςοφ  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ155 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου 
(Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
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     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του 
άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια 
που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του 
άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

151
 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

152
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

153
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και 
Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

154
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ 

και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν 
λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

155
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι δεν 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 
του ν. 4412/2016156 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ανωτζρω όχλθςθσ.. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, 
με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ  

γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί 
τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το 
ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει 
μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν 
αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν 
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με 
διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ 
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον 
υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με 
τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από 
τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι ……. [Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμζσ από 1,01 
ζωσ και 1,05 και προςδιορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αν δεν προςδιορίηεται 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, λαμβάνει τθν τιμι 1,01]. 
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Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ 
από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων 
Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο157 
πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ158   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ 
ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 
εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το 
αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 
περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν 
χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει 
κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ 
ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα 
κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 
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θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ 
μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 
άρκρου 205Α του ν. 4412/2016159. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ 
ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ 
τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν 
ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται λα παξέρεη ηα θαχζηκα ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ 

θαζεκεξηλά ζην πξαηήξηφ ηνπ, ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη λα εθδίδεη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν παξαζηαηηθά, ήηνη δειηία απνζηνιήο θαη κεληαία ηηκνιφγηα πψιεζεο αλά 

ππεξεζία ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθέο κεληαίεο θαηαζηάζεηο. 

Οη παξαγγειίεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα δίλνληαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ επηηξέπεηαη 

ε δηάζεζε θαη δηαλνµή ηνπ, ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία, ήηνη απφ ηελ 15
ε
 Οθησβξίνπ κέρξη θαη 

ηελ 30
ε
 Απξηιίνπ ηνπ έηνπο (ζηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ εκεξνκελίεο ζπκπίπηνπλ µε µε εξγάζηκεο 

εµέξεο, σο εκεξνκελία ιαµβάλεηαη ε πξνεγνπκέλε εξγάζηκε γηα ηελ έλαξμε θαη ε επφκελε εξγάζηκε γηα 

ηε ιήμε), φπσο νξίδεηαη µε ην άξζξν73 παξ. 2α)ηνπ Ν. 2960/01 

«Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο», ή φπσο θάζε θνξά εμεηδηθεχεηαη µε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή 

εγθπθιίνπο ησλ αξµνδίσλ ππνπξγείσλ. 

Ζ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά ζε νπνηνδήπνηε δεµνηηθφ θηίξην ή ρνιηθή 

Μνλάδα, απζεκεξφλ ή ην πνιχ εληφο ηνπ εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δπν (2) εξγάζηκσλ εµεξψλ 

απφ ηελ εµέξα παξαιαβήο ηεο εληνιήο απφ ηνλ αλάδνρν, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. 

Οη εληνιέο ησλ παξαγγειηψλ ζα απνζηέιινληαη µε e-mail ή ζα παξαδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ νξηδφκελν 

ππάιιειν ηνπ ∆ήµνπ. 

εκείσζε : 

Με θάζε παξάδνζε θαπζίκσλ, ζα εθδίδνληαη δειηία απνζηνιήο αλά φρεκα ή θηίξην (ζε πεξίπησζε 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο) θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζα εθδίδνληαη αληίζηνηρα ζπγθεληξσηηθά ηηκνιφγηα αλά 

φρεκα ή θηίξην, ζχκθσλα κε ηα εθδνζέληα δειηία απνζηνιήο θαη κε ηηο ηηκέο ζχκθσλα κε ηελ 

ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

Γηα ηα ιηπαληηθά o αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή 

πξνκήζεηαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο εκέξαο, λα εθνδηάζεη ην Γήκν κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα 

ησλ ιηπαληηθψλ. Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο 

πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Γήκνπ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί 
τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε 
με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα 
τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ 
του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ160. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, επιβάλλονται 
οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ 
δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
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6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 
των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16161 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του 
ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα....τθσ παροφςασ.  Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ:.........  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 
208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ 
που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 
του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των 
οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν 
των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 
τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ των καυςίμων & 
λιπαντικϊν. Σε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από μακροςκοπικι εξζταςθ και ελζγχουσ που 
διενεργοφνται από άλλα όργανα που δεν ανικουν ςτο Διμο, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν 
θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ των καυςίμων & λιπαντικϊν χωρίσ να υπολογίηεται ςϋ αυτόν το χρονικό 
διάςτθμα από τθν αποςτολι των δειγμάτων για ζλεγχο, μζχρι τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου 
ςτθν Επιτροπι. Εφόςον ο προμθκευτισ δεν ειδοποιιςει ζγκαιρα το Διμο για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται 
τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο 
αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, 
λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ 
ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω 
μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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παραδϊςει τισ ποςότθτεσ των καυςίμων, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, ο ςυμβατικόσ 
χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία που θ Επιτροπι Ραραλαβισ είναι ςε κζςθ να προβεί ςτθ 
διαδικαςία παραλαβισ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο,  κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του 
φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί 
θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.162 

6.3  Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΣΑΙ 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν προβλζπεται θ υποβολι δειγμάτων από τον ανάδοχο, εκτόσ αν ηθτθκεί περεταίρω ποιοτικόσ ζλεγχοσ. 

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο163  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου 
τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ 
ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα 
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 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ οποία 
δεν ζχει καταργθκεί. 
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 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
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αρχι164 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ 
για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω επιτροπι 
ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν 
ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, 
του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν  κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων και ςτθν παράγραφο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο165  

Θ τιμι χρζωςθσ κα είναι θ νόµιµα διαµορφοφµενθ κάκε φορά μζςθ τιµι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Αχαΐασ του 
είδουσ καυςίµου τθν θµζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόµενο δελτίο του 
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο άρκρο 63 
του Ν.4257/2014), για δε τα λιπαντικά το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ µζςθσ τιµισ 
λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ λίπανςθσ. 

Θ περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν ςυνεπάγεται περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου. 

Ωαλανδρίτςα, 29/12/2022 

Ο ΔΗΜΑΩΟΣ 

 

 

ΘΕΟΔΫΟΣ ΜΡΑΗΣ 
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 Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΨΗ ΨΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αφορά ςτθν προμικεια καυςίμων, λιπαντικϊν και πετρελαίου 
κζρμανςθσ για τα οχιματα, μθχανιματα και τα κτίρια των δομϊν του Διμου Ερυμάνκου για τα ζτθ 2020, 2021 
και 2022. Ο Διμοσ Ερυμάνκου είναι ζνασ ορεινόσ - θμιορεινόσ διμοσ, με ζκταςθ 600.000 ςτρ. και αποτελεί ζναν 
από τουσ μεγαλφτερουσ ςε ζκταςθ Διμουσ του Ν. Αχαΐασ. Ζχει πολλοφσ οικιςμοφσ και ςυνοικιςμοφσ 
διάςπαρτουσ κακϊσ και πολλά χιλιόμετρα δθμοτικοφ και αγροτικοφ οδικοφ δικτφου. Ωσ εκ τοφτου, επί 
κακθμερινισ βάςεωσ, τα οχιματα του διμου πραγματοποιοφν μετακινιςεισ μεγάλων χιλιομετρικϊν 
αποςτάςεων για να υλοποιθκοφν εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν ςτο αρδευτικό δίκτυο και ςτο δίκτυο 
φδρευςθσ, αποκομιδισ απορριμμάτων κακϊσ και κακαριότθτασ κοινοχριςτων χϊρων. Διάφορεσ εργαςίεσ 
απαιτοφν τθ χριςθ χορτοκοπτικϊν μθχανθμάτων κακϊσ και φορθτϊν γεννθτριϊν. Επιπροςκζτωσ τα οχιματα  
του διμου που εντάςςονται ςτθν πολιτικι προςταςία, πραγματοποιοφν εργαςίεσ αποχιονιςμοφ και ρίψθσ 
άλατοσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ κακϊσ και μετακινιςεισ που αφοροφν ςτθν πυροπροςταςία, κατά τουσ 
κερινοφσ μινεσ.  

 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ  

Ο Διμοσ Ερυμάνκου ζχει ςτο ςτόλο του δφο (2) απορριμματοφόρα οχιματα, δφο (2) φορτθγά οχιματα, επτά (7) 
μθχανιματα ζργου (εκςκαφείσ, προωκθτισ γαιϊν, διαμορφωτισ, φορτθγά) κακϊσ και ζντεκα (11) οχιματα 
γενικισ χριςθσ. Στθ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ προβλζπεται θ προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για τα 
ανωτζρω οχιματα. Επίςθσ, ςτθ παροφςα, προβλζπεται και θ προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τα δθμοτικά 
κτίρια, το κτίριο Κ.Δ.ΑΡ. κακϊσ και για τισ ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου Ερυμάνκου. Τζλοσ, προβλζπεται και θ 
προμικεια καυςίμων για τα χορτοκοπτικά μθχανιματα και τισ φορθτζσ γεννιτριεσ. 

 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

Με τθ παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια υγρϊν καυςίμων: 

Ρετρελαίου κίνθςθσ (Diesel) 

Ρετρελαίου κζρμανςθσ για τα δθμοτικά κτίρια, το κτίριο Κ.Δ.ΑΡ. κακϊσ και για τισ ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου 
Ερυμάνκου 

Βενηίνθσ αμόλυβδθσ για κίνθςθ οχθμάτων, γεννθτριϊν και χορτοκοπτικϊν μθχανθμάτων. 

Λιπαντικϊν (κινθτιρα, μετάδοςθσ και υδραυλικϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και ςυναφϊν αναλωςίμων π.χ. πρόςκετο 
καυςίμου τφπου AdBlue, αντιπθκτικό υγρό, υγρά φρζνων κ.λ.π.) ςφμφωνα µε τα οριηόμενα από τθ Νομολογία 
(Ρράξθ 399/2006 Ελεγκτ. Συνζδρ. Τµ. VII) - που απαιτοφνται για τθν κίνθςθ και τθν λειτουργία των οχθμάτων, 
μθχανθμάτων ζργων και του λοιποφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και για τθ κζρμανςθ των δθμοτικϊν 
κτιρίων ςυμπεριλαμβανομζνων του Κζντρου Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (Κ.Δ.ΑΡ.) και των ςχολικϊν μονάδων 
του Διμου Ερυμάνκου. 

 

Οι απαιτοφμενεσ προσ προμικεια ποςότθτεσ ανά είδοσ και ανά οικονομικό ζτοσ, είναι αναλυτικά οι κάτωκι: 

Χριςθ ζτουσ 2023 (από 01/01/2023 εϊσ 30/12/2023): 

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ (59.550 lt) 

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ (8.030 lt) 
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Κίνθςθ οχθμάτων & μθχανθμάτων  (7.310 lt) 

Λειτουργία φορθτϊν γεννθτριϊν, αντλιϊν, κλπ.  (360 lt) 

Λειτουργία χορτοκοπτικϊν μθχανθμάτων  (360 lt) 

3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ (3.204 lt) 

4. ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ (21.500 lt) 

Α. Σχολικζσ Μονάδεσ  (21.500 lt) 

Α1. Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (15.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο και Νθπιαγωγείο Βαςιλικοφ  (2.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο Λεοντίου  (2.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο Σκιαδά  (2.000 lt) 

Σχολικό ςυγκρότθμα Σταυροδρομίου  (2.500 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο και Νθπιαγωγείο Χαλανδρίτςασ  (2.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο και Νθπιαγωγείο Φαρρϊν  (2.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο και Νθπιαγωγείο Ερυμάνκειασ  (2.500 lt) 

 

Α2. Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (6.500 lt) 

Γυμνάςιο Χαλανδρίτςασ  (2.000 lt) 

Γυμνάςιο Φαρρϊν  (2.000 lt) 

 Γυμνάςιο και Λφκειο Ερυμάνκειασ (2.500 lt) 

 

Β. Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (2.500 lt) : 

Κ.Δ.ΑΡ. Κρικαρακίων (2.500 lt) 

 

Γ. ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ (8.000 lt) : 

Δθμοτικό κατάςτθμα Χαλανδρίτςασ (5.500 lt) 

Δθμοτικό κατάςτθμα Σταυροδρομίου  (2.500 lt) 

 

Ο υπολογιςμόσ τθσ κατανάλωςθσ του πετρελαίου κζρμανςθσ που αφορά ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, ζγινε με βάςθ 
τουσ υφιςτάμενουσ καυςτιρεσ κζρμανςθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ κακϊσ και με τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ 
που επικρατοφν ςτισ εκάςτοτε γεωγραφικζσ περιοχζσ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν πρζπει να ςυμμορφϊνονται µε τισ προδιαγραφζσ που 
αναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ: 

 

1. ΚΑΥΣΙΜΑ 

Α) Σε ότι αφορά το πετρζλαιο κίνθςθσ (Diesel), τόςο το καφςιμο όςο και το πρατιριο του αναδόχου, κα πρζπει 
να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ µε τθν: 
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K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καφςιμα αυτοκινιτων - Ρετρζλαιο κίνθςθσ – Απαιτιςεισ και 
μζκοδοι Δοκιμϊν», όπωσ τροποποιικθκε µε τθν Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28- 1-2010). 

Β) Σε ότι αφορά το πετρζλαιο κζρμανςθσ, τόςο το καφςιμο όςο και το πρατιριο του αναδόχου και τα μζςα 
διανομισ , κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται µε: 

i) Τθν Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου 
κζρμανςθσ» και τθν 

ii) Τθν Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Βϋ/5-9-03 – ∆ιορκ. Σφαλµ. ςτο ΦΕΚ-1630 Β/03): «Διαδικαςίεσ χρωματιςμοφ 
και ιχνθκζτθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ». 

iii) Τθν K.Y.A. Α8/36824/3042/08 (ΦΕΚ 1335Β/8-7-2008): «Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ βυτιοφόρων 
αυτοκινιτων ιδιωτικισ χριςθσ ςε πρατθριοφχουσ υγρϊν καυςίμων.» 

iv) Τθν Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικόσ Κϊδικασ», όπωσ ιςχφει και ςυγκεκριμζνα τα 
κάτωκι άρκρα: 

Άρκρο 286: «Επιτρεπόμενεσ ςωλθνϊςεισ ςτα βυτιοφόρα αυτοκίνθτα διανομισ πετρελαίου κζρμανςθσ.» 

Άρκρο 291: «Υποχρζωςθ φπαρξθσ ογκομετρθτϊν ςτα βυτιοφόρα αυτοκίνθτα διανομισ πετρελαίου κζρμανςθσ.» 

Γ) Σε ότι αφορά τθν αμόλυβδθ βενηίνθ, τόςο το καφςιμο όςο και το πρατιριο του αναδόχου κα πρζπει να 
ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τθν: Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2007): «Καφςιμα Αυτοκινιτων - Αμόλυβδθ 
Βενηίνθ - Απαιτιςεισ και Μζκοδοι Δοκιμϊν».  

Επίςθσ κα πρζπει: 

Α) Το πετρζλαιο κίνθςθσ DIESEL να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και φυςικά ςε καμία 
περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ µε πετρζλαιο κζρμανςθσ.  

Β) Θ αμόλυβδθ βενηίνθ να µθν αναμειγνφεται µε βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. 

 

 

2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 

Σε ότι αφορά τα λιπαντικά και τα ςυναφι προσ αυτά είδθ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, κα πρζπει πάντα να 
φυλάςςονται ςφμφωνα µε τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, να διατίκενται εντόσ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τουσ και 
πάντα ςε ςφραγιςμζνεσ ςυςκευαςίεσ, που να αναγράφουν τον τφπο, τον καταςκευαςτι και τα χαρακτθριςτικά 
τουσ. 

Πλα τα προςφερόμενα προϊόντα κα πλθροφν τουσ κανόνεσ προδιαγραφϊν που ορίηονται  από  το  Γενικό Χθμείο 
του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.). Τα προςφερόμενα λιπαντικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ προσ τθν ελλθνικι 
νομοκεςία και ειδικότερα ςτο κάτωκι νομικό πλαίςιο: 

i) Θ Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικόσ Κϊδικασ», όπωσ ιςχφει και ςυγκεκριμζνα τα κάτωκι 
άρκρα: 

Άρκρο 44: «Ενδείξεισ επί τθσ ςυςκευαςίασ λιπαντικϊν μθχανϊν εςωτερικισ καφςεωσ» 

Άρκρο 70: «Τρόποσ τιρθςθσ τιμοκαταλόγων χονδρικισ πϊλθςθσ ορυκτελαίων, ανταλλακτικϊν και εξαρτθμάτων 
αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν, μθχανθμάτων κ.λπ.» ςε ςυνάρτθςθ µε το Άρκρο 9 για όςεσ επιχειριςεισ εμπίπτουν 
ςτο πεδίο εφαρμογισ του. 

Άρκρο 320: «Υποχρεϊςεισ λιανοπωλθτϊν ελαιολιπαντικϊν» 

ii) Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): «Απαιτιςεισ, όροι κυκλοφορίασ και μζκοδοι ελζγχου των 
λιπαντικϊν μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ». 

iii) K.Y.A. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (∆ιορκ. Σφαλµ. ςτο ΦΕΚ 570Βϋ/29-6-95): «Ρροδιαγραφζσ βαλβολινϊν». 

iv) Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): «Γράςα οχθμάτων Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου». 
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Πλα τα ανωτζρω είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ, εκτόσ των διατάξεων που 
αναφζρονται παραπάνω ςε κάκε είδοσ, και όποιασ άλλθσ ςχετικισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ και 30-12-2023 ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 
ποςοτιτων τθσ μελζτθσ και τίκεται εν ιςχφ κατόπιν τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 

Υπεργολαβία 

Δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ οποιοδιποτε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ με υπεργολαβία. 

 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τα καφςιμα ςτα οχιματα και μθχανιματα του Διμου κακθμερινά ςτο 
πρατιριό του, ςφμφωνα με το ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του. 

 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ 

Ο ανάδοχοσ εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραςτατικά, ιτοι δελτία αποςτολισ και μθνιαία τιμολόγια 
πϊλθςθσ ανά υπθρεςία ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, κακϊσ και ςυγκεντρωτικζσ μθνιαίεσ 
καταςτάςεισ. 

Επίςθσ υποχρεοφται κατά τθν υποβολι των τιμολογίων ςτουσ φορείσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, να 
επιςυνάπτει τα θμεριςια δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιφερειακι ενότθτα του νομοφ, κατά τθν 
θμζρα παράδοςθσ του είδουσ και που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα αυτοφ (πετρζλαιο 
κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ). 

Οι παραγγελίεσ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα δίνονται εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που επιτρζπεται θ 
διάκεςθ και διανομι του, ςφμφωνα µε τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ιτοι από τθν 15θ Οκτωβρίου μζχρι και τθν 30θ 
Απριλίου του ζτουσ (ςτθν περίπτωςθ που οι παραπάνω θμερομθνίεσ ςυμπίπτουν µε µθ εργάςιμεσ θμζρεσ, ωσ 
θμερομθνία λαμβάνεται θ προθγοφμενθ εργάςιμθ για τθν ζναρξθ και θ επόμενθ εργάςιμθ για τθ λιξθ), όπωσ 
ορίηεται µε το άρκρο73 παρ. 2α)του Ν. 2960/01 «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», ι όπωσ κάκε φορά 
εξειδικεφεται µε υπουργικζσ αποφάςεισ ι εγκυκλίουσ των αρμοδίων υπουργείων. 

Θ παράδοςθ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα γίνεται τμθματικά ςε οποιοδιποτε δθμοτικό κτίριο ι Σχολικι 
Μονάδα, αυκθμερόν ι το πολφ εντόσ του εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ των δυο (2) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν θμζρα παραλαβισ τθσ εντολισ από τον ανάδοχο, εκτόσ των περιπτϊςεων που ςυντρζχουν λόγοι που 
ςυνιςτοφν ανωτζρα βία. 

Οι εντολζσ των παραγγελιϊν κα αποςτζλλονται µε Fax ι κα παραδίδεται ςτον ανάδοχο από οριηόμενο υπάλλθλο 
του Διμου. 

Με κάκε παράδοςθ καυςίμων, κα εκδίδονται δελτία αποςτολισ ανά όχθμα ι κτίριο (ςε περίπτωςθ πετρελαίου 
κζρμανςθσ) και ςτο τζλοσ κάκε μινα κα εκδίδονται αντίςτοιχα ςυγκεντρωτικά τιμολόγια ανά όχθμα ι κτίριο, 
ςφμφωνα με τα εκδοκζντα δελτία αποςτολισ και με τισ τιμζσ ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα οικονομικι 
προςφορά του αναδόχου 

Για τα Λιπαντικά o ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ ςε 
χρονικό διάςτθμα μιασ θμζρασ, να εφοδιάςει το Διμο με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των λιπαντικϊν. Θ 
παράδοςθ των ποςοτιτων των ειδϊν κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ του Διμου 
και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Διμου. 
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Ραρατάςεισ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ και 30-12-2023 ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 
ποςοτιτων τθσ μελζτθσ και τίκεται εν ιςχφ κατόπιν τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 

Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ υφίςταται υπό τουσ κάτωκι όρουσ: 

α) Θα γίνεται αναφορά περί παράταςθσ ςτο ςχετικό ςυμφωνθτικό 

β) Θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ αφορά διάςτθμα μετά το πζρασ αρχικισ διάρκειασ αυτισ (ζωσ 30-12-2022) και 
μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων τθσ μελζτθσ, ενϊ κα πραγματοποιθκεί με τουσ ίδιουσ όρουσ που διζπουν τθν 
αρχικι. Σε κάκε περίπτωςθ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν κα υπερβεί  το ζνα (1) ζτοσ 

γ) Θ παράταςθ αυτι δεν ςυνεπάγεται περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου κατά το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

 

ΜΕΟΣ Β – ΡΕΙΓΑΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ αυτισ προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 179.041,80 Ευρϊ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. ι 222.011,83 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%), για χριςθ των ετϊν 2022-2023, το 
οποίο κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου και από ιδίουσ πόρουσ των ςχολικϊν επιτροπϊν. Θ προμικεια 
κα εκτελεςκεί µε ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν. 
4412/16, ωσ κάτωκι: 

 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 

 

K.A. 

 

Τίτλοσ 

ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2022 2023 

ΤΜΘΜΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

10-6641.018 
Ρρομικεια καυςίμων για κίνθςθ 
οχθμάτων διοικθτικϊν υπθρεςιϊν. 

51,62€ 4.748,38€ 

10-6643.010 
Ρρομικεια καυςίμων για κζρμανςθ 
και φωτιςμό των δθμοτικϊν κτιρίων. 

- 11.200,00€ 

10-6644.008 
Ρρομικεια καυςίμων για λοιπζσ 
ανάγκεσ (γεννιτριεσ κλπ). 

-     597,60€ 

20-6641.021 
Ρρομικεια καυςίμων για κίνθςθ των 
απορριμματοφόρων. 

129,03€ 25.790,97€ 

30-6641.019 
Ρρομικεια καυςίμων για κίνθςθ 
οχθμάτων και μθχανθμάτων τεχνικϊν 
ζργων. 

270,97€ 72.472,83€ 

30-6644.008 
Ρρομικεια καυςίμων για λοιπζσ 
ανάγκεσ (χορτοκοπτικά κλπ). 

- 597,60€ 

15-6641.110 
Ρρομικεια καυςίμων για τθν κίνθςθ 
οχθμάτων δομισ «Βοικεια ςτο 
Σπίτι». 

26,77€ 3.924,03€ 

15-6643.203 
Ρρομικεια καυςίμων για κζρμανςθ 
δομισ Κ.Δ.ΑΡ. 

- 3.500,00€ 

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α): 478,39€ 122.831,41€ 

Φ.Ρ.Α. (Α):   114,81€   29.479,54€ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ (Α): 593,20€ 152.310,95€ 

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ καυςίμων για τισ ανάγκεσ του Διμου (καφςιμα κίνθςθσ οχθμάτων-
μθχανθμάτων, χριςθσ χορτοκοπτικϊν, λειτουργίασ γεννθτριϊν, κζρμανςθσ κτιρίων Διοικθτθρίων και Κ.Δ.ΑΡ.)  
προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 123.309,80 Ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ι 152.904,15 Ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%), το οποίο κα καλυφκεί εξ ολοκλιρου από Ι∆.ΡΟΟΥΣ.  και θ 
προμικεια κα εκτελεςκεί µε ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν. 
4412/16. 

 

ΤΜΘΜΑ Β: ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

10-6641.019 
Ρρομικεια λιπαντικϊν για κίνθςθ 
οχθμάτων διοικθτικϊν υπθρεςιϊν. 

- 
488,00€ 

10-6644.009 
Ρρομικεια λιπαντικϊν για λοιπζσ 
ανάγκεσ (γεννιτριεσ κλπ). 

- 
64,00€ 

20-6641.022 
Ρρομικεια λιπαντικϊν για κίνθςθ των 
απορριμματοφόρων. 

- 
2.592,00€ 

30-6641.020 
Ρρομικεια λιπαντικϊν για κίνθςθ 
οχθμάτων και μθχανθμάτων τεχνικϊν 
ζργων. 

 

- 
22.040,00€ 

30-6644.009 
Ρρομικεια λιπαντικϊν για λοιπζσ 
ανάγκεσ (χορτοκοπτικά κλπ). 

 

- 
64,00€ 

15-6641.111 
Ρρομικεια λιπαντικϊν για τθν κίνθςθ 
οχθμάτων δομισ «Βοικεια ςτο 
Σπίτι». 

 

- 
384,00€ 

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β): - 25.632,00€ 

Φ.Ρ.Α. (Β): - 6.151,68€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ (Β): - 31.783,68€ 

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ του Διμου (λιπαντικά οχθμάτων-μθχανθμάτων, 
χορτοκοπτικϊν ςυςκευϊν και γεννθτριϊν),προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 25.632,00 Ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
ι 31.783,68  Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%), το οποίο κα καλυφκεί εξ ολοκλιρου από 
Ι∆.ΡΟΟΥΣ. και θ προμικεια κα εκτελεςκεί µε ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του 
άρκρου 27 του ν. 4412/16. 

 

ΤΜΘΜΑ Γ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Ρροζλευςθ Δαπάνθσ 2023 

Κδιοι πόροι των ςχολικϊν επιτροπϊν 21.000,00€ 

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ): 21.000,00€ 

Φ.Ρ.Α. (Γ): 5.728,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ (Γ): 26.040,00€ 
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Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ καυςίμων κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 21.000,00 Ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ι 26.040,00 Ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%), το οποίο κα καλυφκεί εξ ολοκλιρου από Ι∆.ΡΟΟΥΣ τθσ  Σχολικισ 
Επιτροπισ και θ προμικεια κα εκτελεςκεί µε ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του 
άρκρου 27 του ν. 4412/16. 

 

ΤΜΘΜΑ Δ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Ρροζλευςθ Δαπάνθσ 2023 

Κδιοι πόροι των ςχολικϊν επιτροπϊν 9.100,00€ 

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Δ): 9.100,00€ 

Φ.Ρ.Α. (Δ): 2.184,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ (Δ): 11.284,00€ 

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ καυςίμων κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 9.100,00 Ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ι 11.284,00 Ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%), το οποίο κα καλυφκεί εξ ολοκλιρου από Ι∆.ΡΟΟΥΣ τθσ  Σχολικισ 
Επιτροπισ και θ προμικεια κα εκτελεςκεί µε ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του 
άρκρου 27 του ν. 4412/16. 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΆΘΟ 1 

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για τθν κίνθςθ και τθν λειτουργία των 
οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργων και του λοιποφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και για τθ κζρμανςθ των 
δθμοτικϊν κτιρίων ςυμπεριλαμβανομζνων του Κζντρου Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (Κ.Δ.ΑΡ.) και των ςχολικϊν 
μονάδων του Διμου Ερυμάνκου. 

 

ΆΘΟ 2 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ 
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 
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του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 
για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150), 

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”, του π.δ 
80/2016 (Α' 145) “ Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ ”, 

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ “Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου 
των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/25-09-2002) «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ». τθν 
Απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 316/24-11-2010 (ΦΕΚ    501 Β’/29-02-2012) 

«Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν 
οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

τθν  Απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 514/07-10-2004 (ΦΕΚ   1490       Β’/09-10-2006) 

«Καφςιμα αυτοκινιτων - Ρετρζλαιο κίνθςθσ – Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν». 

τθν Απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 460/14-09-2009 (ΦΕΚ  67 Β’/28-01-2010) 

«Τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 92/2009 «Ρροςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο 
τθσ Απόφαςθσ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10- 2006) «Καφςιμα αυτοκινιτων 
- Ρετρζλαιο κίνθςθσ – Απαιτιςεισ και μζκοδοι Δοκιμϊν», κακϊσ και τθσ Απόφαςθσ του Ανωτάτου Χθμικοφ 
Συμβουλίου 513/2004 «Ρροςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ Απόφαςθσ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συµβουλίου 
291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β’/17-08-2005) «Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 98/70/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13.10.1998, όςον αφορά τθν ποιότθτα των καυςίμων 
βενηίνθσ και ντίηελ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β’/12-02-2016) «Καφςιμα Αυτοκινιτων - Αμόλυβδθ 
Βενηίνθ - Απαιτιςεισ και Μζκοδοι Δοκιμϊν». 

Τθν Απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 467/19-12-2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) 

«Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κζρμανςθσ». 

τθν Απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 468/19-12-2002 (ΦΕΚ 1273 Βϋ/05-09-2003 – Διόρκωςθ 
ςφάλματοσ ςτο ΦΕΚ 1630 Β’/2003) «Διαδικαςίεσ χρωματιςμοφ και ιχνθκζτθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ». 

τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 96/2014/14 (ΦΕΚ 2136 Β’/05-08-2014) «Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νοµοκεςίασ 
προσ τθν Οδθγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Νοεμβρίου 2012 «για 
τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου ςχετικά µε τθν περιεκτικότθτα των καυςίμων πλοίων 
ςε κείο». 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου 
των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

 

ΆΘΟ 3 

Συμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα ακόλουκα: 

Θ διακιρυξθ του διαγωνιςµοφ. 

Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

Θ τεχνικι περιγραφι. 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςµόσ. 

Ο προχπολογιςµόσ προςφοράσ. 

Το ζντυπο οικονοµικισ προςφοράσ. 

 

ΆΘΟ 4 

Θ παραλαβι του πετρελαίου κζρμανςθσ κα γίνεται τμθματικά ςε οποιοδιποτε δθμοτικό κτίριο ι Σχολικι 
Μονάδα, αυκθμερόν ι το πολφ εντόσ του εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ των δυο (2) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν θμζρα παραλαβισ τθσ εντολισ από τον ανάδοχο. Για τα καφςιμα κίνθςθσ ο εφοδιαςμόσ κα 
πραγματοποιείται άμεςα από το πρατιριο του προμθκευτι κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ από το Διμο. Από τον 
διαγωνιηόμενο κα ορίηονται ςαφϊσ ςτθν προςφορά του, ο χρόνοσ παράδοςθσ  του υλικοφ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται µε απόφαςθ του ∆.Σ,  φςτερα  από αίτθμα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ του. 

 

ΑΘΟ 5 

Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ κα είναι, για µεν τα καφςιμα με ποςοςτό επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα 
διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Αχαΐασ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα 
παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν 
Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτο άρκρο 63 του Ν.4257/2014), για δε τα 
λιπαντικά το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ λίπανςθσ.  
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Θ πλθρωμι κα γίνεται µε ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι παραλαβι των καυςίμων και εφόςον θ 
επιτροπι παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα των 
καυςίμων. 

Επειδι θ παράδοςθ των καυςίμων και λιπαντικϊν κα είναι τμθματικι, ςφμφωνα µε τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ 
του Διμου / Νομικϊν Ρροςϊπων, κα εκδίδεται δελτίο αποςτολισ του προμθκευτι αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ 
του είδουσ. Ο Διμοσ κα εξοφλεί τον προμθκευτι  το ςυντομότερο δυνατό από τθν παραλαβι των καυςίμων και 
λιπαντικϊν και εφόςον ο προμθκευτισ εκδϊςει το τιμολόγιο  και προςκομίςει  τα νόμιμα δικαιολογθτικά. 

 

ΑΘΟ 6 

Αμζςωσ μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ κα κλθκεί να 
υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ. Κατά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των καυςίμων και λιπαντικϊν 
εξετάηεται θ καταλλθλότθτα αυτϊν και ςυμμόρφωςθ µε τισ προδιαγραφζσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. Εφόςον 
προκφψει ακαταλλθλότθτα των καυςίμων ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε άμεςθ αντικατάςταςθ αυτϊν. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν προβεί μζςα ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν ειδοποίθςι του ςε αντικατάςταςθ 
τθσ τυχόν ακατάλλθλθσ ποςότθτασ,  ο  Διμοσ  δικαιοφται κατά τθν κρίςθ του να προβεί ςτθν απόρριψθ των 
καυςίμων ι λιπαντικϊν ι ςτθ μείωςθ του τιμιματοσ. Το ςυγκεκριμζνο ποςοςτό κα εγκρίνει µε απόφαςι του το 
∆θµοτικό Συμβοφλιο. 

 

ΆΘΟ 7 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ( παρ. 1α άρκρου 72 ν. 4412/2016) 
φψουσ ζνα (1) τοισ εκατό (%) του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Ρ.Α. με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, για 
κάκε τμιμα τθσ προμικειασ που αυτοί ςυμμετζχουν. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 8 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ δθλαδι ο χρόνοσ μετά τθν παραλαβι των καυςίμων και λιπαντικϊν από τθν επιτροπι 
παραλαβισ ορίηεται ςε τρείσ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ τθσ κάκε ποςότθτασ καυςίμου ι 
λιπαντικοφ. 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων και λιπαντικϊν κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τισ προκφπτουςεσ 
ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Διμου. Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί 
ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά που ορίηει μεγαλφτερθ  χρόνο παράδοςθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τισ ποςότθτεσ του κάκε είδουσ καυςίμου μζςα ςτα χρονικά όρια και 
µε τον τρόπο που ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι μετά τθν παράδοςι τουσ, αφοφ δεν διαπιςτωκεί 
κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλόλθτα των  καυςίμων. 

Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο μειοδότθσ 
υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν  απαίτθςθ  του. 

 

ΑΘΟ 9 

Σε περίπτωςθ  κακυςτζρθςθσ  που  οφείλεται  ςε υπαιτιότθτα του  Διμου  ι ςε ανωτζρα βία θ προκεςμία 
παράδοςθσ παρατείνεται για τόςο χρόνο όςο κα διαρκεί το από υπαιτιότθτα του Διμου, ι από ανωτζρα βία 
κϊλυμα του αναδόχου, ο οποίοσ όμωσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ για τθν κακυςτζρθςθ αυτι. 
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Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ, πζραν τθσ προαναφερκείςθσ προκεςμίασ, 
μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ µε απόφαςθ του ∆θµοτικοφ Συμβουλίου µε ςυνζπεια ολόκλθρο το ποςό τθσ 
εγγφθςθσ να καταπζςει υπζρ του ∆ιµου,  ςφμφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

ΑΘΟ 10 

Τα καφςιμα και τα λιπαντικά κα είναι αρίςτθσ ποιότθτοσ και ςφμφωνα µε τισ προδιαγραφζσ που επιβάλει θ 
ςχετικι νομοκεςία. 

 

ΆΘΟ 11 

Θ δαπάνθ φόρτωςθσ και μεταφοράσ των υλικϊν ςτον τόπο παραλαβισ τουσ, βαρφνει τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
ευκφνεται επίςθσ για τθν αςφάλιςθ των υλικϊν ζναντι κάκε κινδφνου, μζχρι το χρόνο τθσ παραλαβισ τουσ από 
τθν αρμόδια επιτροπι. 

 

ΆΘΟ 12 

Στθ ςυμβατικι αξία των υλικϊν, εκτόσ του ΦΡΑ και του Φόρου Ρρομθκειϊν, γίνονται οι ακόλουκεσ κρατιςεισ, οι 
οποίεσ επιβαρφνουν τον ανάδοχο: 

Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). Θ κράτθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% 
και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του 
Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα και αποδίδεται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. (άρκρο 6  τθσ ΚΥΑ 
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'). 

Υπζρ ΕΣΘΔΘΣ: Στισ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ανϊτερθ των 60.000 ευρϊ, *χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΡΑ+ επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν. (άρκρο 36 παρ.6 Ν.4412/2016). Θ κράτθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και 
ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του 
Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα και αποδίδεται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. (άρκρο 6  τθσ ΚΥΑ 
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β').166 

Ατυχιματα, ηθμιζσ, φόροι, τζλθ, χαρτόςθμα, βαρφνουν τον ανάδοχο χωρίσ καμιά ευκφνθ και υποχρζωςθ του 
Διμου. 

 

ΆΘΟ 13 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει μζροσ ι ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο, χωρίσ τθν 
ζγκριςθ του ∆.Σ.  Θ  ζγκριςθ  παρζχεται  µε απόφαςθ  του  ςυμβουλίου, εφ’ όςον ο τρίτοσ ςτον οποίο γίνεται θ 
εκχϊρθςθ ζχει τα προςόντα που εγγυϊνται, κατά τθν κρίςθ του ςυμβουλίου, τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ζναντι του Διμου ο ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε «εισ ολόκλθρο» υπεφκυνοσ µαηί µε αυτόν που τον 
υποκατζςτθςε. 

Κατ’ εξαίρεςθ, μπορεί µε απόφαςθ του ∆.Σ. να απαλλαγεί τθσ ευκφνθσ του ο ανάδοχοσ, φςτερα από αίτθςθ του, 
εάν πάςχει από ςοβαρι αςκζνεια θ οποία τον κακιςτά για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ανίκανο να εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

                                                           
166 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620_S0000132751
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620_S0000132751
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126494
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620_S0000132751
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620_S0000132751
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Μαηί µε τθν αίτθςθ του αναδόχου υποβάλλεται και διλωςθ αποδοχισ εκ μζρουσ του τρίτου προσ τον οποίο 
γίνεται θ εκχϊρθςθ. 

Μετά τθν εκχϊρθςθ οι πλθρωμζσ γίνονται απ’ ευκείασ ςτο νζο ανάδοχο, ο οποίοσ αναλαμβάνει και όλεσ τισ 
ευκφνεσ από τθ ςφμβαςθ, υποχρεοφμενοσ να κατακζςει τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. 

 

ΆΘΟ 14 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ και με τισ νόμιμεσ 
εντολζσ και  υποδείξεισ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ, καλείται µε ειδικι πρόςκλθςθ του προζδρου να 
ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ ι τισ εντολζσ  μζςα ςε εφλογθ  προκεςμία, όχι  πάντωσ μικρότερθ των 
δζκα θμερϊν. 

Σε περίπτωςθ που αξιϊνεται από τον ανάδοχο θ λιψθ μζτρων για τθν αποτροπι προφανϊν κινδφνων, θ 
ταςςομζνθ προκεςμία μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα θμερϊν. 

Θ ειδικι πρόςκλθςθ και θ προκεςμία που ορίηεται  µε  αυτι  δεν  ανατρζπουν  τισ  ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου για τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ειδικι πρόςκλθςθ μπορεί να ςταλεί ςτον ανάδοχο κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν οριςτικι 
παραλαβι των προμθκευόμενων ειδϊν. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρικεί εμπρόκεςμα ςτθν ανωτζρω ειδικι  πρόςκλθςθ,  κθρφςςεται ζκπτωτοσ µε 
απόφαςθ του ∆.Σ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αφορά ςτθν προμικεια καυςίμων, λιπαντικϊν και πετρελαίου 
κζρμανςθσ για τα οχιματα, μθχανιματα και τα κτίρια των δομϊν του Διμου Ερυμάνκου για τα ζτθ 2020, 2021 
και 2022. Ο Διμοσ Ερυμάνκου είναι ζνασ ορεινόσ - θμιορεινόσ διμοσ, με ζκταςθ 600.000 ςτρ. και αποτελεί ζναν 
από τουσ μεγαλφτερουσ ςε ζκταςθ Διμουσ του Ν. Αχαΐασ. Ζχει πολλοφσ οικιςμοφσ και ςυνοικιςμοφσ 
διάςπαρτουσ κακϊσ και πολλά χιλιόμετρα δθμοτικοφ και αγροτικοφ οδικοφ δικτφου. Ωσ εκ τοφτου, επί 
κακθμερινισ βάςεωσ, τα οχιματα του διμου πραγματοποιοφν μετακινιςεισ μεγάλων χιλιομετρικϊν 
αποςτάςεων για να υλοποιθκοφν εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν ςτο αρδευτικό δίκτυο και ςτο δίκτυο 
φδρευςθσ, αποκομιδισ απορριμμάτων κακϊσ και κακαριότθτασ κοινοχριςτων χϊρων. Διάφορεσ εργαςίεσ 
απαιτοφν τθ χριςθ χορτοκοπτικϊν μθχανθμάτων κακϊσ και φορθτϊν γεννθτριϊν. Επιπροςκζτωσ τα οχιματα  
του διμου που εντάςςονται ςτθν πολιτικι προςταςία, πραγματοποιοφν εργαςίεσ αποχιονιςμοφ και ρίψθσ 
άλατοσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ κακϊσ και μετακινιςεισ που αφοροφν ςτθν πυροπροςταςία, κατά τουσ 
κερινοφσ μινεσ.  

 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ  

Ο Διμοσ Ερυμάνκου ζχει ςτο ςτόλο του δφο (2) απορριμματοφόρα οχιματα, δφο (2) φορτθγά οχιματα, επτά (7) 
μθχανιματα ζργου (εκςκαφείσ, προωκθτισ γαιϊν, διαμορφωτισ, φορτθγά) κακϊσ και ζντεκα (11) οχιματα 
γενικισ χριςθσ. Στθ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ προβλζπεται θ προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για τα 
ανωτζρω οχιματα. Επίςθσ, ςτθ παροφςα, προβλζπεται και θ προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τα δθμοτικά 
κτίρια, το κτίριο Κ.Δ.ΑΡ. κακϊσ και για τισ ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου Ερυμάνκου. Τζλοσ, προβλζπεται και θ 
προμικεια καυςίμων για τα χορτοκοπτικά μθχανιματα και τισ φορθτζσ γεννιτριεσ. 

 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

Με τθ παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια υγρϊν καυςίμων: 

Ρετρελαίου κίνθςθσ (Diesel) 

Ρετρελαίου κζρμανςθσ για τα δθμοτικά κτίρια, το κτίριο Κ.Δ.ΑΡ. κακϊσ και για τισ ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου 
Ερυμάνκου 

Βενηίνθσ αμόλυβδθσ για κίνθςθ οχθμάτων, γεννθτριϊν και χορτοκοπτικϊν μθχανθμάτων. 

Λιπαντικϊν (κινθτιρα, μετάδοςθσ και υδραυλικϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και ςυναφϊν αναλωςίμων π.χ. πρόςκετο 
καυςίμου τφπου AdBlue, αντιπθκτικό υγρό, υγρά φρζνων κ.λ.π.) ςφμφωνα µε τα οριηόμενα από τθ Νομολογία 
(Ρράξθ 399/2006 Ελεγκτ. Συνζδρ. Τµ. VII) - που απαιτοφνται για τθν κίνθςθ και τθν λειτουργία των οχθμάτων, 
μθχανθμάτων ζργων και του λοιποφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και για τθ κζρμανςθ των δθμοτικϊν 
κτιρίων ςυμπεριλαμβανομζνων του Κζντρου Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (Κ.Δ.ΑΡ.) και των ςχολικϊν μονάδων 
του Διμου Ερυμάνκου. 

 

Οι απαιτοφμενεσ προσ προμικεια ποςότθτεσ ανά είδοσ και ανά οικονομικό ζτοσ, είναι αναλυτικά οι κάτωκι: 

Χριςθ ζτουσ 2023 (από 01/01/2023 εϊσ 30/12/2023): 

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ (59.550 lt) 

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ (8.030 lt) 
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Κίνθςθ οχθμάτων & μθχανθμάτων  (7.310 lt) 

Λειτουργία φορθτϊν γεννθτριϊν, αντλιϊν, κλπ.  (360 lt) 

Λειτουργία χορτοκοπτικϊν μθχανθμάτων  (360 lt) 

3.  ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ (3.204 lt) 

4. ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ (21.500 lt) 

Α. Σχολικζσ Μονάδεσ  (21.500 lt) 

Α1. Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (15.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο και Νθπιαγωγείο Βαςιλικοφ  (2.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο Λεοντίου  (2.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο Σκιαδά  (2.000 lt) 

Σχολικό ςυγκρότθμα Σταυροδρομίου  (2.500 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο και Νθπιαγωγείο Χαλανδρίτςασ  (2.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο και Νθπιαγωγείο Φαρρϊν  (2.000 lt) 

Δθμοτικό ςχολείο και Νθπιαγωγείο Ερυμάνκειασ  (2.500 lt) 

 

Α2. Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (6.500 lt) 

Γυμνάςιο Χαλανδρίτςασ  (2.000 lt) 

Γυμνάςιο Φαρρϊν  (2.000 lt) 

 Γυμνάςιο και Λφκειο Ερυμάνκειασ (2.500 lt) 

 

Β. Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (2.500 lt) : 

Κ.Δ.ΑΡ. Κρικαρακίων (2.500 lt) 

 

Γ. ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ (8.000 lt) : 

Δθμοτικό κατάςτθμα Χαλανδρίτςασ (5.500 lt) 

Δθμοτικό κατάςτθμα Σταυροδρομίου  (2.500 lt) 

 

Ο υπολογιςμόσ τθσ κατανάλωςθσ του πετρελαίου κζρμανςθσ που αφορά ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, ζγινε με βάςθ 
τουσ υφιςτάμενουσ καυςτιρεσ κζρμανςθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ κακϊσ και με τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ 
που επικρατοφν ςτισ εκάςτοτε γεωγραφικζσ περιοχζσ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν πρζπει να ςυμμορφϊνονται µε τισ προδιαγραφζσ που 
αναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ: 

 

1. ΚΑΥΣΙΜΑ 

Α) Σε ότι αφορά το πετρζλαιο κίνθςθσ (Diesel), τόςο το καφςιμο όςο και το πρατιριο του αναδόχου, κα πρζπει 
να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ µε τθν: 
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K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καφςιμα αυτοκινιτων - Ρετρζλαιο κίνθςθσ – Απαιτιςεισ και 
μζκοδοι Δοκιμϊν», όπωσ τροποποιικθκε µε τθν Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28- 1-2010). 

Β) Σε ότι αφορά το πετρζλαιο κζρμανςθσ, τόςο το καφςιμο όςο και το πρατιριο του αναδόχου και τα μζςα 
διανομισ , κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται µε: 

i) Τθν Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου 
κζρμανςθσ» και τθν 

ii) Τθν Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Βϋ/5-9-03 – ∆ιορκ. Σφαλµ. ςτο ΦΕΚ-1630 Β/03): «Διαδικαςίεσ χρωματιςμοφ 
και ιχνθκζτθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ». 

iii) Τθν K.Y.A. Α8/36824/3042/08 (ΦΕΚ 1335Β/8-7-2008): «Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ βυτιοφόρων 
αυτοκινιτων ιδιωτικισ χριςθσ ςε πρατθριοφχουσ υγρϊν καυςίμων.» 

iv) Τθν Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικόσ Κϊδικασ», όπωσ ιςχφει και ςυγκεκριμζνα τα 
κάτωκι άρκρα: 

Άρκρο 286: «Επιτρεπόμενεσ ςωλθνϊςεισ ςτα βυτιοφόρα αυτοκίνθτα διανομισ πετρελαίου κζρμανςθσ.» 

Άρκρο 291: «Υποχρζωςθ φπαρξθσ ογκομετρθτϊν ςτα βυτιοφόρα αυτοκίνθτα διανομισ πετρελαίου κζρμανςθσ.» 

Γ) Σε ότι αφορά τθν αμόλυβδθ βενηίνθ, τόςο το καφςιμο όςο και το πρατιριο του αναδόχου κα πρζπει να 
ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τθν: Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2007): «Καφςιμα Αυτοκινιτων - Αμόλυβδθ 
Βενηίνθ - Απαιτιςεισ και Μζκοδοι Δοκιμϊν».  

Επίςθσ κα πρζπει: 

Α) Το πετρζλαιο κίνθςθσ DIESEL να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και φυςικά ςε καμία 
περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ µε πετρζλαιο κζρμανςθσ.  

Β) Θ αμόλυβδθ βενηίνθ να µθν αναμειγνφεται µε βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. 

 

 

2. ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 

Σε ότι αφορά τα λιπαντικά και τα ςυναφι προσ αυτά είδθ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, κα πρζπει πάντα να 
φυλάςςονται ςφμφωνα µε τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, να διατίκενται εντόσ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τουσ και 
πάντα ςε ςφραγιςμζνεσ ςυςκευαςίεσ, που να αναγράφουν τον τφπο, τον καταςκευαςτι και τα χαρακτθριςτικά 
τουσ. 

Πλα τα προςφερόμενα προϊόντα κα πλθροφν τουσ κανόνεσ προδιαγραφϊν που ορίηονται  από  το  Γενικό Χθμείο 
του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.). Τα προςφερόμενα λιπαντικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ προσ τθν ελλθνικι 
νομοκεςία και ειδικότερα ςτο κάτωκι νομικό πλαίςιο: 

i) Θ Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικόσ Κϊδικασ», όπωσ ιςχφει και ςυγκεκριμζνα τα κάτωκι 
άρκρα: 

Άρκρο 44: «Ενδείξεισ επί τθσ ςυςκευαςίασ λιπαντικϊν μθχανϊν εςωτερικισ καφςεωσ» 

Άρκρο 70: «Τρόποσ τιρθςθσ τιμοκαταλόγων χονδρικισ πϊλθςθσ ορυκτελαίων, ανταλλακτικϊν και εξαρτθμάτων 
αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν, μθχανθμάτων κ.λπ.» ςε ςυνάρτθςθ µε το Άρκρο 9 για όςεσ επιχειριςεισ εμπίπτουν 
ςτο πεδίο εφαρμογισ του. 

Άρκρο 320: «Υποχρεϊςεισ λιανοπωλθτϊν ελαιολιπαντικϊν» 

ii) Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): «Απαιτιςεισ, όροι κυκλοφορίασ και μζκοδοι ελζγχου των 
λιπαντικϊν μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ». 

iii) K.Y.A. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (∆ιορκ. Σφαλµ. ςτο ΦΕΚ 570Βϋ/29-6-95): «Ρροδιαγραφζσ βαλβολινϊν». 

iv) Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): «Γράςα οχθμάτων Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου». 
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Πλα τα ανωτζρω είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ, εκτόσ των διατάξεων που 
αναφζρονται παραπάνω ςε κάκε είδοσ, και όποιασ άλλθσ ςχετικισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ και 30-12-2023 ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 
ποςοτιτων τθσ μελζτθσ και τίκεται εν ιςχφ κατόπιν τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 

Υπεργολαβία 

Δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ οποιοδιποτε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ με υπεργολαβία. 

 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τα καφςιμα ςτα οχιματα και μθχανιματα του Διμου κακθμερινά ςτο 
πρατιριό του, ςφμφωνα με το ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του. 

 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ 

Ο ανάδοχοσ εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραςτατικά, ιτοι δελτία αποςτολισ και μθνιαία τιμολόγια 
πϊλθςθσ ανά υπθρεςία ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, κακϊσ και ςυγκεντρωτικζσ μθνιαίεσ 
καταςτάςεισ. 

Επίςθσ υποχρεοφται κατά τθν υποβολι των τιμολογίων ςτουσ φορείσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, να 
επιςυνάπτει τα θμεριςια δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιφερειακι ενότθτα του νομοφ, κατά τθν 
θμζρα παράδοςθσ του είδουσ και που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα αυτοφ (πετρζλαιο 
κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ). 

Οι παραγγελίεσ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα δίνονται εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που επιτρζπεται θ 
διάκεςθ και διανομι του, ςφμφωνα µε τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ιτοι από τθν 15θ Οκτωβρίου μζχρι και τθν 30θ 
Απριλίου του ζτουσ (ςτθν περίπτωςθ που οι παραπάνω θμερομθνίεσ ςυμπίπτουν µε µθ εργάςιμεσ θμζρεσ, ωσ 
θμερομθνία λαμβάνεται θ προθγοφμενθ εργάςιμθ για τθν ζναρξθ και θ επόμενθ εργάςιμθ για τθ λιξθ), όπωσ 
ορίηεται µε το άρκρο73 παρ. 2α)του Ν. 2960/01 «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», ι όπωσ κάκε φορά 
εξειδικεφεται µε υπουργικζσ αποφάςεισ ι εγκυκλίουσ των αρμοδίων υπουργείων. 

Θ παράδοςθ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα γίνεται τμθματικά ςε οποιοδιποτε δθμοτικό κτίριο ι Σχολικι 
Μονάδα, αυκθμερόν ι το πολφ εντόσ του εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ των δυο (2) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν θμζρα παραλαβισ τθσ εντολισ από τον ανάδοχο, εκτόσ των περιπτϊςεων που ςυντρζχουν λόγοι που 
ςυνιςτοφν ανωτζρα βία. 

Οι εντολζσ των παραγγελιϊν κα αποςτζλλονται µε Fax ι κα παραδίδεται ςτον ανάδοχο από οριηόμενο υπάλλθλο 
του Διμου. 

Με κάκε παράδοςθ καυςίμων, κα εκδίδονται δελτία αποςτολισ ανά όχθμα ι κτίριο (ςε περίπτωςθ πετρελαίου 
κζρμανςθσ) και ςτο τζλοσ κάκε μινα κα εκδίδονται αντίςτοιχα ςυγκεντρωτικά τιμολόγια ανά όχθμα ι κτίριο, 
ςφμφωνα με τα εκδοκζντα δελτία αποςτολισ και με τισ τιμζσ ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα οικονομικι 
προςφορά του αναδόχου 

Για τα Λιπαντικά o ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ ςε 
χρονικό διάςτθμα μιασ θμζρασ, να εφοδιάςει το Διμο με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των λιπαντικϊν. Θ 
παράδοςθ των ποςοτιτων των ειδϊν κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ του Διμου 
και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Διμου. 
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Ραρατάςεισ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ και 30-12-2023 ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 
ποςοτιτων τθσ μελζτθσ και τίκεται εν ιςχφ κατόπιν τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 

Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ υφίςταται υπό τουσ κάτωκι όρουσ: 

α) Θα γίνεται αναφορά περί παράταςθσ ςτο ςχετικό ςυμφωνθτικό 

β) Θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ αφορά διάςτθμα μετά το πζρασ αρχικισ διάρκειασ αυτισ (ζωσ 30-12-2022) και 
μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων τθσ μελζτθσ, ενϊ κα πραγματοποιθκεί με τουσ ίδιουσ όρουσ που διζπουν τθν 
αρχικι. Σε κάκε περίπτωςθ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν κα υπερβεί  το ζνα (1) ζτοσ 

γ) Θ παράταςθ αυτι δεν ςυνεπάγεται περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου 

 

 

ΜΔΡΟ B - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ OIKONOMIKOY ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ο ζπλνιηθόο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 179.041,80 

Δπξψ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 222.011,83 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), γηα ρξήζε ησλ εηψλ 

2022-2023, ην νπνίν ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηδίνπο πφξνπο ησλ ζρνιηθψλ 

επηηξνπψλ.  

πλνπηηθά θαη αλά πξνκεζεπφκελν είδνο θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε σο ελδεηθηηθέο ηηκέο κνλάδαο απηέο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ 

ίζρπαλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο /Ννκφο Αραΐαο / Γήκνο Δξπκάλζνπ , ε 

ζπλνιηθή δαπάλε αλαιχεηαη σο θάησζη: 

 

   α/α 

 

ΔΙ∆Ο 
ΚΩ∆ΙΚΟ 

CPV 

 

Μ.Μ. 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

[lt] 

ΔΝ∆ΔΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆Ο 
[€] / [lt] 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο 09134220-5 lt   59.550,00             1,60      95.280,00 

2 Πεηξέιαην ζέξµαλζεο 
εγθαηαζηάζεσλ δήκνπ 

09135100-5 lt 10.500,00             1,40 14.700,00 

3 Πεηξέιαην ζέξµαλζεο 
ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο  

09135100-5 lt 15.000,00             1,40 21.000,00 

4 Πεηξέιαην ζέξµαλζεο 
ζρνιείσλ 
δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο  

09135100-5 lt   6.500,00             1,40   9.100,00 

5 Βελδίλε Αµφιπβδε 09132100-4 lt        8.030,00             1,66      13.329,80 

6 Ληπαληηθά 09211100-2 lt            3.204,00             8,00      25.632,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 179.041,80 

Φ.Π.Α. (24%)   42.970,03 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 222.011,83 

10979710147

40+17420+77

72+51415,8 

164.263,

79 

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί µε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θαηά ηκήκαηα, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη , σο θάησζη: 

ΣΜΗΜΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ  (152.904,15€). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ (θαχζηκα θίλεζεο νρεκάησλ-
κεραλεκάησλ, ρξήζεο ρνξηνθνπηηθψλ, ιεηηνπξγίαο γελλεηξηψλ, ζέξκαλζεο θηηξίσλ Γηνηθεηεξίσλ θαη 
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Κ.Γ.ΑΠ.)  πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 123.309,80 Δπξψ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 152.904,15 Δπξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), ην νπνίν ζα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ Η∆.ΠΟΡΟΤ. 

ΣΜΗΜΑ Β. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ (31.783,68 €). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ (ιηπαληηθά νρεκάησλ-κεραλεκάησλ, 
ρνξηνθνπηηθψλ ζπζθεπψλ θαη γελλεηξηψλ),πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 25.632,00 Δπξψ ρσξίο 
Φ.Π.Α. ή 31.783,68  Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), ην νπνίν ζα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ 
απφ Η∆.ΠΟΡΟΤ. 

ΣΜΗΜΑ Γ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΥΟΛΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (26.040,00€). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 21.000,00 Δπξψ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 26.040,00 Δπξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), ην νπνίν ζα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ Η∆.ΠΟΡΟΤ ηεο  ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο. 

ΣΜΗΜΑ Γ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΥΟΛΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (11.284,00€). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 9.100,00 Δπξψ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 11.284,00 Δπξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), ην νπνίν ζα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ Η∆.ΠΟΡΟΤ ηεο  ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο. 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΣ’ ΔΣΟ 

 

K.A. 

 

Σίηινο 

ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΙΚ. ΔΣΟ 

2022 2023 

ΣΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΙΜΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

10-
6641.018 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε 
νρεκάησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

51,62€ 4.748,38€ 

10-
6643.010 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ ησλ 
δεκνηηθψλ θηηξίσλ. 

- 11.200,00€ 

10-
6644.008 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ινηπέο 
αλάγθεο (γελλήηξηεο θιπ). 

-     597,60€ 

20-
6641.021 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε 
ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. 

129,03€ 25.790,97€ 

30-
6641.019 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε 
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 
ηερληθψλ έξγσλ. 

270,97€ 72.472,83€ 

30-
6644.008 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ινηπέο 
αλάγθεο (ρνξηνθνπηηθά θιπ). 

- 597,60€ 

15-
6641.110 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ 
θίλεζε νρεκάησλ δνκήο «Βνήζεηα 
ζην πίηη». 

26,77€ 3.924,03€ 

15-
6643.203 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
ζέξκαλζε δνκήο Κ.Γ.ΑΠ. 

- 3.500,00€ 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α): 478,39€ 122.831,41€ 

Φ.Π.Α. (Α):   114,81€   29.479,54€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ (Α): 593,20€ 152.310,95€ 
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ΣΜΗΜΑ Β: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

10-
6641.019 

Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε 
νρεκάησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

- 
488,00€ 

10-
6644.009 

Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο 
αλάγθεο (γελλήηξηεο θιπ). 

- 
64,00€ 

20-
6641.022 

Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε 
ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. 

- 
2.592,00€ 

30-
6641.020 

Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε 
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 
ηερληθψλ έξγσλ. 

 

- 
22.040,00€ 

30-
6644.009 

Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο 
αλάγθεο (ρνξηνθνπηηθά θιπ). 

 

- 
64,00€ 

15-
6641.111 

Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηελ 
θίλεζε νρεκάησλ δνκήο «Βνήζεηα 
ζην πίηη». 

 

- 
384,00€ 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Β): - 25.632,00€ 

Φ.Π.Α. (Β): - 6.151,68€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ (Β): - 31.783,68€ 

 

ΣΜΗΜΑ Γ: ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Πξνέιεπζε Γαπάλεο 2023 

Ίδηνη πφξνη ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ 21.000,00€ 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Γ): 21.000,00€ 

Φ.Π.Α. (Γ): 5.728,00€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ (Γ): 26.040,00€ 

 

ΣΜΗΜΑ Γ: ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Πξνέιεπζε Γαπάλεο 2023 

Ίδηνη πφξνη ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ 9.100,00€ 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Γ): 9.100,00€ 

Φ.Π.Α. (Γ): 2.184,00€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ (Γ): 11.284,00€ 

 

ΜΔΡΟ Γ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε: 

1. ΚΑΤΙΜΑ 

Α) ε φηη αθνξά ην πεηξέιαην θίλεζεο (Diesel), ηφζν ην θαχζηκν φζν θαη ην πξαηήξην ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο µε ηελ: 
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K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΔΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καχζηκα απηνθηλήησλ - Πεηξέιαην θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη Γνθηκψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Κ.Τ.Α. 460/2009/10 (ΦΔΚ 67 Β/28- 1-2010). 

Β) ε φηη αθνξά ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ηφζν ην θαχζηκν φζν θαη ην πξαηήξην ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα κέζα 

δηαλνκήο , ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη µε: 

i) Σελ Κ.Τ.Α. 467/2002/03 (ΦΔΚ 1531 Β’/16-10-03): «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο» θαη ηελ 

ii) Σελ Κ.Τ.Α. 468/2002/03 (ΦΔΚ 1273 Β /́5-9-03 – ∆ηνξζ. θαιµ. ζην ΦΔΚ-1630 Β/03): «Γηαδηθαζίεο 

ρξσκαηηζκνχ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο». 

iii) Σελ K.Y.A. Α8/36824/3042/08 (ΦΔΚ 1335Β/8-7-2008): «Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ 

απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε πξαηεξηνχρνπο πγξψλ θαπζίκσλ.» 

iv) Σελ Τ.Α. A2-3391/09 (ΦΔΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγνξαλνκηθφο Κψδηθαο», φπσο ηζρχεη θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηα θάησζη άξζξα: 

Άξζξν 286: «Δπηηξεπφκελεο ζσιελψζεηο ζηα βπηηνθφξα απηνθίλεηα δηαλνκήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.» 

Άξζξν 291: «Τπνρξέσζε χπαξμεο νγθνκεηξεηψλ ζηα βπηηνθφξα απηνθίλεηα δηαλνκήο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο.» 

Γ) ε φηη αθνξά ηελ ακόιπβδε βελδίλε, ηφζν ην θαχζηκν φζν θαη ην πξαηήξην ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηελ: Α.Υ.. 510/2004/07 (ΦΔΚ 872Β/4-6-2007): «Καχζηκα Απηνθηλήησλ - 

Ακφιπβδε Βελδίλε - Απαηηήζεηο θαη Μέζνδνη Γνθηκψλ».  

 

Δπίζεο ζα πξέπεη: 

Α) Σν πεηξέιαην θίλεζεο DIESEL λα είλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο απφ λεξφ θαη θπζηθά ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε µε πεηξέιαην ζέξκαλζεο.  

Β) Ζ ακφιπβδε βελδίλε λα µελ αλακεηγλχεηαη µε βελδίλε super ή λεξφ ή πεηξέιαην. 

 

2. ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

ε φηη αθνξά ηα ιηπαληηθά θαη ηα ζπλαθή πξνο απηά είδε, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, ζα πξέπεη πάληα λα 

θπιάζζνληαη ζχκθσλα µε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, λα δηαηίζεληαη εληφο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπο θαη 

πάληα ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο, πνπ λα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν, ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. 

Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ζα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη  απφ  ην  Γεληθφ 

Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.). Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο πξνο ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ζην θάησζη λνκηθφ πιαίζην: 

i) Ζ Τ.Α. A2-3391/09 (ΦΔΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγνξαλνκηθφο Κψδηθαο», φπσο ηζρχεη θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

θάησζη άξζξα: 

Άξζξν 44: «Δλδείμεηο επί ηεο ζπζθεπαζίαο ιηπαληηθψλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεσο» 

Άξζξν 70: «Σξφπνο ηήξεζεο ηηκνθαηαιφγσλ ρνλδξηθήο πψιεζεο νξπθηειαίσλ, αληαιιαθηηθψλ θαη 

εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ.» ζε ζπλάξηεζε µε ην Άξζξν 9 γηα φζεο 

επηρεηξήζεηο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. 
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Άξζξν 320: «Τπνρξεψζεηο ιηαλνπσιεηψλ ειαηνιηπαληηθψλ» 

ii) Κ.Τ.Α. 526/2004/05 (ΦΔΚ 630 Β’/12-5-05): «Απαηηήζεηο, φξνη θπθινθνξίαο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ησλ 

ιηπαληηθψλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο». 

iii) K.Y.A. 12/95/95 (ΦΔΚ 471 Β) (∆ηνξζ. θαιµ. ζην ΦΔΚ 570Β /́29-6-95): «Πξνδηαγξαθέο βαιβνιηλψλ». 

iv) Κ.Τ.Α. 322/2000/01 (ΦΔΚ 122 Β’): «Γξάζα νρεκάησλ Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ». 

Όια ηα αλσηέξσ είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο, εθηφο ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζε θάζε είδνο, θαη φπνηαο άιιεο ζρεηηθήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

Σα ιηπαληηθά ζα θαιχπηνπλ ηηο αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλά είδνο:  

 

1. πλζεηηθά ιηπαληηθά πεηξειαηνθηλεηήξσλ-βελδηλνθηλεηήξσλ, SAE 10W-40. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: ΑΡΗ:CI-4/CF-4/CF-2/CF/SL, ACEA: E7/E4, ACEA A3/B4,   

VOLVO VDS-3, MAN M3277, MERCEDES BENZ 228.5. 

πζθεπαζία: Γνρεία 18 έσο 25 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 90 ιίηξα 

2. πλζεηηθά ιηπαληηθά πεηξειαηνθηλεηήξσλ- βελδηλνθηλεηήξσλ, SAE 15W-40. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: ΑΡΗ:CI-4/CF-4/CF-2/CF/SL, ACEA: E7/E4, ACEA A3/B4,   

VOLVO VDS-3, ΜΒ 228.3 

πζθεπαζία: Γνρεία 18 έσο 25 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 710 ιίηξα 

3. πλζεηηθά ιηπαληηθά πεηξειαηνθηλεηήξσλ-βελδηλνθηλεηήξσλ , SAE 20W-50. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: ΑΡΗ:CI-4/CF-4/CF-2/CF/SL, ACEA: E7/E4, ACEA A3/B4,   

VOLVO VDS-3, ΜΒ 228.3 

πζθεπαζία: Γνρεία 18 έσο 25 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 100 ιίηξα 

4. Ηκηζπλζεηηθά ιηπαληηθά βελδηλνθηλεηήξσλ, SAE 10W-40. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: ACEA : Α3/Β4, ΑΡΗ: SN/CF, εγθξίζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

απηνθηλήησλ approval VW 501.01/505.00 

πζθεπαζία: Γνρείν 4 ή 5 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 144 ιίηξα 

5. Ληπαληηθά νδνλησηώλ ηξνρώλ (Ηκηζπλζεηηθή βαιβνιίλε) SAE 80W 90. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: ΑΡΗ GL-4/GL-5 MT-1, MIL-L-2105 D, εγθξίζεηο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ απηνθηλήησλ approval ΜΑΝ  341 Z2, 342 M2, approval VOLVO 97321. 

πζθεπαζία: Γνρεία 18 έσο 25 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 130 Λίηξα. 

6. Ληπαληηθό γηα ζύζηεκα κεηάδνζεο ΣΟ 4- SAE 30. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο API CF-2/CF, GL-4, CATERPILLAR TO-4 & TO-2, ALLISON 

C-4, KOMATSU KES 07.868.1 

 πζθεπαζία: Γνρείν 18 έσο 25 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 850 ιίηξα. 

7. Ληπαληηθό πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ISO 68. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: DIN 51524 (part 2) HLP, DENISON HF-2. 

πζθεπαζία: Γνρεία 18 έσο 25 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 850 ιίηξα 
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8. Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξσλ, SAE 30W. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: API: CF/CF-4/SJ, ACEA: E2 MAN 270, MERCEDES BENZ 

228.0. 

πζθεπαζία: Γνρεία 18 έσο 25 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 130 ιίηξα 

9. Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξσλ  LOW SAPS  15W40. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: API CK-4/SN, ACEA E7/E9, εγθξίζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

απηνθηλήησλ approval  MB 228.31, approval VOLVO VDS 4.5, approval CUMMINS CES 20086 

 
πζθεπαζία: Γνρεία 18 έσο 25 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 100 ιίηξα 

10.  Ηκηζπλζεηηθό ιηπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξσλ LOW SAPS EURO 6 10W40 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: API CJ-4, ACEA E6/E7/E9, εγθξίζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

απηνθηλήησλ approval  MB 228.51, approval VOLVO VDS-4 

 
πζθεπαζία: Γνρεία 18 έσο 25 ιίηξσλ. Πνζφηεηα: 100 ιίηξα 

εκεηώλεηαη όηη ζα θαηαηεζνύλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηα παξαθάησ: 

α)  Τπεχζπλε δήισζε  ηνπ λνκίκνπ  εθπξνζψπνπ ηεο παξαγσγηθήο εηαηξίαο ,  ή ηνπ επίζεκνπ 

αληηπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα φηαλ πξφθεηηαη γηα εηζαγφκελα πξντφληα,  φπνπ  ζα αλαθέξεη φηη ηα 

πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά είλαη πξσηνγελή ή  πξνέξρνληαη, έλ φισ ή ελ κέξεη απφ αλαδηχιηζε 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιηπαληηθψλ, σο πξντφληα ηζνδχλακα (Απφθαζε Σ' Κιηκάθην Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

Πξάμε 13/16. 

β) Σα ιηπαληηθά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001, απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην 

αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη εμππεξέηεζε κεηά ηε πψιεζε. Δπίζεο ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πξέπεη λα έρεη πηζηνπνίεζε ISO 9001, ISO 14001 θαη ISO 45001 γηα  εκπνξία ιηπαληηθψλ θαη 

εμππεξέηεζε κεηά ηε πψιεζε.                                                                                                                                                            

γ) ε επίζεκν έγγξαθν ηεο παξαγσγηθήο εηαηξείαο ζα θαηαηεζνχλ ηα ηππηθά θπζηθά θαη ρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηπαληηθνχ, δειαδή εηδηθφ βάξνο, ημψδεο, δείθηεο ημψδνπο, ζεκείν αλάθιεμεο, 

ζεκείν ξνήο θιπ.                                                                                                                                        

 δ). Γηα ηα ιηπαληηθά κε α/α  4,5,9  θαη 10  φπνπ απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο (approval) 

πξέπεη λα θαηαηεζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο θαη φρη ε αλαξηεκέλε 

ιίζηα ζην δηαδίθηπν.                                                                                                                                        

ε) Όπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο ζπλζεηηθφ/εκηζπλζεηηθφ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ιηπαληηθνχ είλαη φξνο 

δεζκεπηηθφο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη ηνπ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη 

γηα ηε ζέξκαλζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο (Κ.Γ.ΑΠ.) θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 31-12-2022 έσο θαη 30-12-2023. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο 

εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 

267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013», 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 

ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”, 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150), 

ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, ηνπ 

π.δ 80/2016 (Α' 145) “ Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο ”, 

ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 
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ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

“Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ. 

ηνπ Ν. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α’/25-09-2002) «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». ηελ Απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 316/24-11-2010 (ΦΔΚ    501 Β’/29-02-

2012) 

«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο 

ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ». 

ηελ  Απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 514/07-10-2004 (ΦΔΚ   1490       Β’/09-10-2006) 

«Καχζηκα απηνθηλήησλ - Πεηξέιαην θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ». 

ηελ Απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 460/14-09-2009 (ΦΔΚ  67 Β’/28-01-2010) 

«Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 92/2009 «Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή 

πξφνδν ηεο Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 514/2004 (ΦΔΚ 1490 Β’/09-10- 2006) 

«Καχζηκα απηνθηλήησλ - Πεηξέιαην θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη Γνθηκψλ», θαζψο θαη ηεο 

Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 513/2004 «Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο 

Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πµβνπιίνπ 291/2003 (ΦΔΚ 1149 Β’/17-08-2005) «Δλαξκφληζε ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13.10.1998, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη. 

ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 147/2015/16 (ΦΔΚ 293 Β’/12-02-2016) «Καχζηκα Απηνθηλήησλ - 

Ακφιπβδε Βελδίλε - Απαηηήζεηο θαη Μέζνδνη Γνθηκψλ». 

Σελ Απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 467/19-12-2002 (ΦΔΚ 1531 Β’/16-10-2003) 

«Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο». 

ηελ Απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 468/19-12-2002 (ΦΔΚ 1273 Β΄/05-09-2003 – 

Γηφξζσζε ζθάικαηνο ζην ΦΔΚ 1630 Β’/2003) «Γηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνχ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο». 

ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 96/2014/14 (ΦΔΚ 2136 Β’/05-08-2014) «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο 

Ννµνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2012/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 

Ννεκβξίνπ 2012 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/32/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά µε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ πινίσλ ζε ζείν». 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα αθφινπζα: 

1. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζµνχ. 

2. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

3. Ζ ηερληθή έθζεζε. 

4. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζµφο. 
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5. Ο πξνυπνινγηζµφο πξνζθνξάο. 

6. Σν έληππν νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο. 

 

          ΆΡΘΡΟ 4 

Ζ παξαιαβή ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε νπνηνδήπνηε δεκνηηθφ θηίξην ή 

ρνιηθή Μνλάδα, απζεκεξφλ ή ην πνιχ εληφο ηνπ εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δπν (2) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο εληνιήο απφ ηνλ αλάδνρν. Γηα ηα θαχζηκα θίλεζεο ν εθνδηαζκφο 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα απφ ην πξαηήξην ηνπ πξνκεζεπηή θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο απφ ην Γήκν. 

Απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζα νξίδνληαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ν ρξφλνο παξάδνζεο  ηνπ πιηθνχ. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  χζηεξα  

απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε ζα είλαη, γηα µελ ηα θαχζηκα κε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο 

λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ζην Ννκφ Αραΐαο ηνπ είδνπο 

θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 63 ηνπ Ν.4257/2014), γηα δε ηα ιηπαληηθά ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο κέζεο 

ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ιίπαλζεο.  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη µε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ 

θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη 

θαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ. 

Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα µε ηηο 

πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ / Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ζα εθδίδεηαη δειηίν απνζηνιήο ηνπ 

πξνκεζεπηή ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ είδνπο. Ο Γήκνο ζα εμνθιεί ηνλ πξνκεζεπηή  ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο 

εθδψζεη ην ηηκνιφγην  θαη πξνζθνκίζεη  ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο 

ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθψλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη ζπκκφξθσζε µε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ ζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο,  ν  Γήκνο  δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί 

ζηελ απφξξηςε ησλ θαπζίκσλ ή ιηπαληηθψλ ή ζηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα 

εγθξίλεη µε απφθαζή ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ( παξ. 1α άξζξνπ 

72 λ. 4412/2016) χςνπο έλα (1) ηνηο εθαηό (%) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Π.Α. κε 

αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, γηα θάζε ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ απηνί ζπκκεηέρνπλ. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο δειαδή ν ρξφλνο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο νξίδεηαη ζε ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο θάζε πνζφηεηαο 

θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ. 

Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα µε ηηο 

πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Γήκνπ. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά πνπ νξίδεη κεγαιχηεξε  ρξφλν παξάδνζεο ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο 

θαπζίκνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη µε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κεηά ηελ παξάδνζή ηνπο, αθνχ δελ 

δηαπηζησζεί θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφιεηα ησλ  θαπζίκσλ. 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν 

κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ  απαίηεζε  ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ε πεξίπησζε  θαζπζηέξεζεο  πνπ  νθείιεηαη  ζε ππαηηηφηεηα ηνπ  Γήκνπ  ή ζε αλσηέξα βία ε 

πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ή απφ 

αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε απηή. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζεο 

πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο µε ζπλέπεηα νιφθιεξν 

ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ ∆ήµνπ,  ζχκθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Σα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζχκθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

επηβάιεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Ζ δαπάλε θφξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν παξαιαβήο ηνπο, βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν, ν νπνίνο επζχλεηαη επίζεο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ πιηθψλ έλαληη θάζε θηλδχλνπ, κέρξη ην ρξφλν 

ηεο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, γίλνληαη νη αθφινπζεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο 

επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν: 

Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη). Ζ θξάηεζε ηεο απφθαζεο 

απηήο, ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 

ραξηνζήκνπ. Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΓΑ αληίζηνηρα θαη απνδίδεηαη θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. (άξζξν 6  ηεο ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β'). 

Τπέξ ΔΗΓΗ: ηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ 60.000 επξώ, [ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ] επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν 

πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620_S0000132751
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ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. (άξζξν 36 παξ.6 Ν.4412/2016). Ζ 

θξάηεζε ηεο απφθαζεο απηήο, ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε 

πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΓΑ αληίζηνηρα 

θαη απνδίδεηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. (άξζξν 6  ηεο ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 

ηεχρνο Β').
167

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο ΑΔΠΠ, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% 

επί όισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ N.4412/2016, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ 

πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Ζ θξάηεζε απηή ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. (άξζξν 350 παξ.3 

ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνοΒ').Ζ θξάηεζε ηεο απφθαζεο 

απηήο, ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 

ραξηνζήκνπ. Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΓΑ αληίζηνηρα θαη απνδίδεηαη θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. (άξζξν 6  ηεο ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β'). 

Αηπρήκαηα, δεκηέο, θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακηά επζχλε θαη 

ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη κέξνο ή νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίην, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  Ζ  έγθξηζε  παξέρεηαη  µε απφθαζε  ηεο  

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθ’ φζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Έλαληη ηνπ Γήκνπ ν αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε «εηο νιφθιεξν» ππεχζπλνο µαδί µε απηφλ πνπ 

ηνλ ππνθαηέζηεζε. 

Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα απαιιαγεί ηεο επζχλεο ηνπ ν 

αλάδνρνο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ, εάλ πάζρεη απφ ζνβαξή αζζέλεηα ε νπνία ηνλ θαζηζηά γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα αλίθαλν λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Μαδί µε ηελ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ππνβάιιεηαη θαη δήισζε απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ ηξίηνπ πξνο 

ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε. 

Μεηά ηελ εθρψξεζε νη πιεξσκέο γίλνληαη απ’ επζείαο ζην λέν αλάδνρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη 

θαη φιεο ηηο επζχλεο απφ ηε ζχκβαζε, ππνρξενχκελνο λα θαηαζέζεη ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 14 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε θαη 

κε ηηο λφκηκεο εληνιέο θαη  ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, θαιείηαη µε εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο ή ηηο εληνιέο  κέζα ζε εχινγε  πξνζεζκία, φρη  

πάλησο κηθξφηεξε ησλ δέθα εκεξψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ αμηψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή πξνθαλψλ 

θηλδχλσλ, ε ηηζέκελε πξνζεζκία κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα εκεξψλ. 

Ζ εηδηθή πξφζθιεζε θαη ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη  µε  απηή  δελ  αλαηξέπνπλ  ηηο  ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δηδηθή πξφζθιεζε κπνξεί λα ζηαιεί ζηνλ αλάδνρν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κέρξη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ. 
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 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126494
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620_S0000132751
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620_S0000132751
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620_S0000132751




 

 

Σελίδα 84 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί εκπξφζεζκα ζηελ αλσηέξσ εηδηθή  πξφζθιεζε,  θεξχζζεηαη 

έθπησηνο µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΤΜΗΜΑ Α. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΫΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Α/Α ΔΗΓΟ ΚΩΓΗΚΟ CPV Μ.Μ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 09134100-8 lt 59.550,00 1,60   95.280,00 

2 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 09135100-5 lt 10.500,00 1,40 14.700,00 

3 ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 09132100-4 lt 8.030,00 1,66 13.329,80 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 123.309,80 

Φ.Π.Α. (24%) 29.594,35 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 152.904,15 

 

ΤΜΗΜΑ Β. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΡΑΝΤΙΚΫΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Α/Α ΔΗΓΟ ΚΩΓΗΚΟ CPV Μ.Μ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 09211100-2 lt 3.204,00 8,00 25.632,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 25.632,00 

Φ.Π.Α. (24%) 6.151,68 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 31.783,68 

 

ΤΜΗΜΑ Γ. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΫΝ ΘΕΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΪΗ ΑΝΑΓΚΫΝ ΣΩΟΛΙΚΫΝ ΜΟΝΑΔΫΝ 
ΡΫΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΚΩΓΗΚΟ CPV Μ.Μ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 
09135100-5 lt 15.000 1,40 21.000,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 21.000,00 

Φ.Π.Α. (24%) 5.040,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 26.040,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΫΝ ΘΕΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΪΗ ΑΝΑΓΚΫΝ ΣΩΟΛΙΚΫΝ ΜΟΝΑΔΫΝ 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ. 
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Α/Α ΔΗΓΟ ΚΩΓΗΚΟ CPV Μ.Μ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 09135100-5 lt 6.500 1,40 9.100,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 9.100,00 

Φ.Π.Α. (24%) 2.184,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 11.284,00 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Άιιεο Γειώζεηο  

 

∆ΗΛΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ – ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΔΙ∆ΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

ΣΜΗΜΑ …. 

 

α/α ΔΗ∆Ο ΚΩ∆ΗΚΟ 

CPV 

       ΠΑΡΑΓΩΓΟ       ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο 09134100-8 
  

2 Πεηξέιαην ζέξµαλζεο 09135100-5 
  

 

3 

 

Βελδίλε αµφιπβδε 

 

09132100-4 

  

4 Ληπαληηθά 09211100-2 
  

 

 

Υαιαλδξίηζα, … / … / ….. 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

             Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 

 

Σνπ: ………………………..…………………………………………………………………….. 

Έδξα:…………………………………………………………………………………                           

Οδφο:…………………………………………………….    

Αξηζκφο:……………   

Σειέθσλν:………………………………………………………………………………………          

Fax :  …………..………… 

ΣΜΗΜΑ … 

 
 
α/α 

ΔΗ∆Ο ΚΩ∆ΗΚΟ 

CPV 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ (%) 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο 09134100-8 … % 
 

2 Πεηξέιαην ζέξµαλζεο 09135100-5 … % 
 

3 Βελδίλε αµφιπβδε 09132100-4 … % 
 

4 Ληπαληηθά 09211100-2 … % 
 

 

 

                                                                                                      ……………, ... - ... – …                                  

                                                                                               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




