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Διακιρυξθ για τον «Επαναλθπτικό διαγωνιςμό για τθν 
προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για το ζτοσ 
2020» του Διμου Δεςκάτθσ και των Νομικϊν προςϊπων 

αυτοφ. 
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Σελίδα 5 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΝΔΟΜΑΝΑΣ 2 

Ρόλθ ΔΕΣΚΑΤΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 512 00 

Χϊρα  

Κωδικόσ ΝUTS  

Τθλζφωνο 24623-51101 

Φαξ 24623-51105 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dimosdes@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Τεχνικι Υπθρεςία Διμου Δεςκάτθσ,         
τθλ. 24623-51109, φαξ. 24623-51105, 
tkarastergios@gmail.com, Καραςτζργιοσ 
Ευκφμιοσ, 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.dimos-deskatis.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Διμοσ  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (υποτομζασ ΟΤΑ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οιΓενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ . 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:Ανδρομάνασ 2, 

ΤΚ51200 Δεςκάτθ, τθλ. 2462351109, www.dimos-deskatis.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Δεςκάτθσ και τα Νομικά πρόςωπα 
αυτοφ. Θ δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ2020 του Διμου Δεςκάτθσ και των Νομικϊν Ρροςϊπων που εποπτεφονται από αυτόν .  

mailto:tkarastergios@gmail.com
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimos-deskatis.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

«Επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για το ζτοσ 2020» του 
Διμου Δεςκάτθσ και των Νομικϊν προςϊπων αυτοφ.  

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΣΙΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΦΟΡΕΑ 1. ΔΗΜΟ ΔΕΚΑΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΕΚΑΣΗ 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΚΑΤΙΜΑ 
 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι  

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 Πετρζλαιο DIESEL κίνθςθσ 
19.865 

1,102 21.891,23 

2 Πετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ 
13.500 

0,899 12.136,50 

3 Πετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ  

( Δθμοτικό Γυμναςτιριο ) 

5.000 

0,899 4.495,00 

4 Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ (Κζντρου 
Κοινότθτασ) 

1.475 

0,899 1.326,03 

5 Βενηίνθ Αμόλυβδθ ( οχιματα) 
4.615 

1,286 5.934,89 

    6 Βενηίνθ Αμόλυβδθ ( Χλοοκοπτικά – 
Μεςινεηεσ - Aςφαλτοκόπτθ) 

 

1.400 

 

1,286 1800,40 

  
 ΣΥΝΟΛΟ 47.584,05 

  
 ΦΡΑ 24% 11.420,17 

  
 ΣΥΝΟΛΟ 59.004,22 

 
 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 1.2 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΑΔΙΟΥ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(λίτρα) 
ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Λάδι κινθτιρα SAE 10W40 30 6,00 180,00 

2 Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15W40 100 5,00 500,00 

3 Λάδι κινθτιρα SAE20W50 100 4,50 450,00 

4 Γράςο λικίου(Κg)  10 7,50 75,00 

5 ΒαλβoλίνθSAE80W90 30 5,00 150,00 

6 Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 46 100 3,50 350,00 

7 Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68 100 3,50 350,00 
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8 Αντιψυκτικό 100 3,50 350,00 

   9 
Λάδι  Νο 10W υδραυλικοφ  
(4 λίτρων)  

40 3,50 140,00 

      10 Λάδι AΣF -Α (δοχείο 4 λίτρων)   40 7,00 280,00 

11 
Αντιψυκτικό  Παραφλοφ  (G12)  για 
κινθτιρεσ αλουμινίου         

   20 5,00 100,00 

 12 Αντιβακτθριακό Πετρελαίου 20 10,00 200,00 

 13 Αντιπαγωτικό Πετρελαίου 10 4,00 40,00 

ΣΥΝΟΛΟ   3.165,00 

ΦΡΑ 24% 759,60 

ΣΥΝΟΛΟ  3.924,60 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 

 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 1.3 ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι  

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 Πετρζλαιο DIESEL κίνθςθσ 
0,00 

1,102 0,00 

2 Πετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ 
0,00 0,899 0,00 

3 Βενηίνθ Αμόλυβδθ ( οχιματα) 
0,00 

1,286 
0,00 

4 Βενηίνθ Αμόλυβδθ                       
(Χλοοκοπτικά - Μεςινζηεσ) 

0,00 

1,286 

0,00 

  
 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

  
 Φ.Ρ.Α. 24% 0,00 

  
 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

 
 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 1.4 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΑΔΙΟΥ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(λίτρα) 
ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Λάδι κινθτιρα SAE 10W40 30 6,00 180,00 

2 Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15W40 100 5,00 500,00 

3 Λάδι κινθτιρα SAE20W50 100 4,50 450,00 

4 Γράςο λικίου(Κg)  5 7,50 37,50 

5 ΒαλβoλίνθSAE80W90 20 5,00 100,00 

6 Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 46 100 3,50 350,00 
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7 Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68 100 3,50 350,00 

8 Αντιψυκτικό 100 3,50 350,00 

9 
Λάδι  Νο 10W υδραυλικοφ  
(4 λίτρων) 

10 3,50 
35,00 

10 Λάδι AΣF Α (δοχείο 4 λίτρων)   10 7,00 70,00 

11 
Αντιψυκτικό Παραφλοφ (G12)  για 
κινθτιρεσ αλουμινίου 

20 5,00 100,00 

12 Αντιβακτθριακό Πετρελαίου 15 10,00 150,00 

13 Αντιπαγωτικό Πετρελαίου 10 4,00 40,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.712,50 

ΦΡΑ 24%  651,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.363,50 

 
 

ΦΟΕΑΣ 2.    ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΕΡΑΡ) 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 2.1 ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι  

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 Πετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ 
4.500 

0,899 
4.045,50 

2 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 
1.350 

1,286 
1.736,10 

   ΤΝΟΛΟ 5.781,60 

   Φ.Π.Α. 24% 1.387,58 

   ΤΝΟΛΟ 7.169,18 

 
ΦΟΕΑΣ 2.    ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΕΡΑΡ) 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 2.2 ΚΑΥΣΙΜΑ 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι  

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 ΒενηίνθΑμόλυβδθ 0,00 1,286 0,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

   Φ.Ρ.Α. 24% 0,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 0,00 
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ΦΟΕΑΣ 3. Ν.Ρ.Δ.Δ. ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΟΜΑΝΑ 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 3.1 ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι 

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 Ρετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ 15.000           0,899 13.485,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 13.485,00 

   Φ.Ρ.Α. 24% 3.236,40 

   ΣΥΝΟΛΟ 16.721,40 

 
ΦΟΕΑΣ 3. Ν.Ρ.Δ.Δ. ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΟΜΑΝΑ 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 3.2 ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι 

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 Πετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ 0,00 
0,899 0,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

   
Φ.Ρ.Α. 24% 0,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

 
ΦΟΕΑΣ 4. ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 4.1 ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι  

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 Ρετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ 20.000 0,899 17.980,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 17.980,00 

   Φ.Ρ.Α. 24% 4.315,20 

   ΣΥΝΟΛΟ 22.295,20 
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ΦΟΕΑΣ 4. ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 4.2 ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι  

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 Ρετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ 0,00 0,899 0,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

   Φ.Ρ.Α. 24% 0,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

 
 

ΦΟΕΑΣ 5. ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 5.1 ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι  

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 Ρετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ 24.000 0,899 21.576,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 21.576,00 

   Φ.Ρ.Α. 24% 5.178,24 

   ΣΥΝΟΛΟ 26.754,24 

 
ΦΟΕΑΣ 5. ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 5.2 ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

 
Α/Α 

 

 
Είδοσ προμικειασ Ροςότθτα 

(λίτρα) 

Τιμι  

Μονάδοσ 

Δαπάνθ 

(Ευρϊ) 

1 Ρετρζλαιο DIESEL  κζρμανςθσ 0,00 0,899 0,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

   Φ.Ρ.Α. 24% 0,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV):  09132100-4   09134100-8    09135100-5    24951000-5   24951311-8 24951310-1, 24957000-7 
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Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΚΑΥΣΛΜΑ 

ΦΟΕΑΣ 1. : ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ: 30/4/19 
ΚΙΝΘΣΘΣ :03/9/2019) ΔΑΡΑΝΘ  CPV 

1 ΡΕΤ. ΚΙΝΘΣΘΣ 19.865 1,102 21.891,23 09134100-8 

2 
ΡΕΤ. 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 13.500 
0,899 12.136,50 

09135100-5 

3 

ΡΕΤ. ΘΕΜΑΝΣΘΣ 
ΔΘΜ. 

ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ 5.000 

0,899 4.495,00 

09135100-5 

4 

ΡΕΤ. 
ΘΕΜΑΝΣΘΣ 

ΚΕΝΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 1.475 

0,899 1.326,03 

09135100-5 

5 

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
(ΟΧΘΜΑΤΑ) 4.615 

1,286 5.934,89 

09132100-4 

6 

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΥΒΔΘ 

(ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΑ 
ΚΛΡ) 

 
1.400 

 1800,40 

09132100-4 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
47.584,05 

 

Φ.Ρ.Α. 24% 
11.420,17 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
59.004,22 

 

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ: 30/4/19 
ΚΙΝΘΣΘΣ :03/9/2018) ΔΑΡΑΝΘ  CPV 

7 ΡΕΤ. ΚΙΝΘΣΘΣ 0,00 1,102 0,00 09134100-8 

8 
ΡΕΤ. 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 
0,00 0,899 0,00 

09135100-5 

9 

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
(ΟΧΘΜΑΤΑ) 

0,00 1,286 0,00 

09132100-4 

10 

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΥΒΔΘ 

(ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΑ 
ΚΛΡ) 

0,00 1,286 0,00 

09132100-4 

    

ΣΥΝΟΛΟ 0,00  

Φ.Ρ.Α. 24% 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ 0,00  

ΦΟΕΑΣ 2. : ΔΕΡΑΡ  

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ: 30/4/19 
ΚΙΝΘΣΘΣ :03/9/2019) ΔΑΡΑΝΘ  CPV 

11 
ΡΕΤ. 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 4.500 
0,899 4.045,50 

09135100-5 

12 
ΒΕΝΗΙΝΘ 

ΑΜΟΛΥΒΔΘ 1350 
1,286 1.736,10 

09132100-4 
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ΣΥΝΟΛΟ 
         5.781,60 

 

Φ.Ρ.Α. 24% 
         1.387,58 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
          7.169,18 

 

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 
ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 03/9/18) ΔΑΡΑΝΘ  CPV 

13 
ΒΕΝΗΙΝΘ 

ΑΜΟΛΥΒΔΘ 0,00 1,286 0,00 09132100-4 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00  

 Φ.Ρ.Α. 24% 0,00  

 ΣΥΝΟΛΟ 0,00  

ΦΟΕΑΣ 3. : Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΑΝΔΟΜΑΝΑ» 

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ  

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 
ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19) ΔΑΡΑΝΘ  CPV 

14 
ΡΕΤ. 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 15000 
 

 0,899 
 

13.485,00        09135100-5 

    

ΣΥΝΟΛΟ  13.485,00          

Φ.Ρ.Α. 24% 3.236,40  

ΣΥΝΟΛΟ 16.721,40    

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 
ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19) ΔΑΡΑΝΘ  CPV 

15 
ΡΕΤ. 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 0,00 
 

0,899 
 

0,00 09135100-5 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00  

 Φ.Ρ.Α. 24% 0,00  

 ΣΥΝΟΛΟ 0,00  

ΦΟΕΑΣ 4. : ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ  

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 
ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19) ΔΑΡΑΝΘ  CPV 

16 
ΡΕΤ. 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 20000 
 

0,899 
 

17.980,00 09135100-5 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
17.980,00 

 

Φ.Ρ.Α. 24% 
4.315,20 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
22.295,20 

 

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 
ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19) ΔΑΡΑΝΘ  CPV 

17 
ΡΕΤ. 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 0,00 
 

0,899 
 

0,00 09135100-5 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
0,00 

 

 Φ.Ρ.Α. 24% 
0,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 
0,00 

 

ΦΟΕΑΣ 5. : ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 
ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19) ΔΑΡΑΝΘ CPV 

18 
ΡΕΤ. 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 24000 
 

0,899 
 

21.576,00 09135100-5 

  ΣΥΝΟΛΟ 21.576,00  
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 Φ.Ρ.Α. 24% 5.178,24  

 ΣΥΝΟΛΟ 26.754,24  

 
Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ) 
ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19) ΔΑΡΑΝΘ CPV 

19 
ΡΕΤ. 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 0,00 
 

10.788,00 
 

0,00 09135100-5 

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 0,00  

Φ.Ρ.Α. 24% 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΕΩΝ 106.406,65  

Φ.Ρ.Α. 24%    25.537,60  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 131.944,25  

ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ 

 
ΦΟΕΑΣ 1. ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (λίτρα) 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΡΑΝΘ 
(ΕΥΩ) CPV 

 Λάδι κινθτιρα SAE10/40  30 6 180,00 
24951000-5 
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Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15/W40  100 5,00 500,00 
24951000-5 

Λάδι κινθτιρα SAE20W/50  100 4,50 450,00 
24951000-5 

Γράςο λικίου (Κγρ) 10 7,50 75,00 
24951000-5 

Βαλβολίνθ SAE80/W90   30 5,00 150,00 24951000-5 

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO46  100 3,50 350,00 
24951000-5 

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO68  100 3,50 350,00 24951000-5 

Αντιψυκτικό  100 3,50 350,00 24951311-8 

Λάδι Νο 10 W υδραυλικοφ (4 λίτρων) 40 3,50 140,00 
24951000-5 

Λάδι ΑΤF-Α (δοχείο 4 λίτρα) 40 7,00 280,00 
24951000-5 

Αντιψυκτικό Ραραφλοφ (G12) για κινθτιρεσ 
αλουμινίου 20 5,00 100,00 

24951311-8 

Αντιβακτθριακό πετρελαίου  20 10,00 200,00 
24957000-7 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου  10 4,00 40,00 
24951310-1 

ΣΥΝΟΛΟ 3165,00  

Φ.Ρ.Α. 24% 759,60  

ΣΥΝΟΛΟ 3924,60  

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (λίτρα) 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΡΑΝΘ 
(ΕΥΩ) CPV 

 Λάδι κινθτιρα SAE10/40  30 6 180,00 
24951000-5 
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Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15/W40  100 5,00 500,00 
24951000-5 

Λάδι κινθτιρα SAE20W/50  100 4,50 450,00 
24951000-5 

Γράςο λικίου (Κγρ) 5 7,50 37,50 
24951000-5 

Βαλβολίνθ SAE80/W90   20 5,00 100,00 24951000-5 

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO46  100 3,50 350,00 
24951000-5 

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO68  100 3,50 350,00 24951000-5 

Αντιψυκτικό  100 3,50 350,00 24951311-8 
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Λάδι Νο 10 W υδραυλικοφ (4 λίτρων) 10 3,50 35,00 
24951000-5 

Λάδι ΑΤF-Α (δοχείο 4 λίτρα) 10 7,00 70,00 
24951000-5 

Αντιψυκτικό Ραραφλοφ (G12) για κινθτιρεσ 
αλουμινίου 20 5,00 100,00 

24951311-8 

Αντιβακτθριακό πετρελαίου  15 10,00 150,00 
24957000-7 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου  10 4,00 40,00 
24951310-1 

ΣΥΝΟΛΟ 2712,50  

Φ.Ρ.Α. 24% 651,00  

ΣΥΝΟΛΟ 3.363,50  

 

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των προσ προμικεια 
καυςίμων ανά κατθγορία, είτε για το κάκε είδοσ χωριςτά ανά φορζα και ανά κατθγορία. Δθλαδι κα 
γίνονται αποδεκτζσ και οι προςφορζσ που αναφζρονται μόνο για ζνα είδοσ καυςίμου ανά φορζα και ανά 
κατθγορία, με τθν προχπόκεςθ ότι κα καλφπτουν όλθ τθν ποςότθτα του κάκε προςφερόμενου είδουσ 
καυςίμου που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ 
οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ καυςίμου. 

Για τθν προμικεια των λιπαντικϊν, οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να υποβάλλουν προςφορά για το 
ςφνολο τθσ κατθγορίασ των λιπαντικϊν των φορζων και για το ςφνολο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ τθσ 
κατθγορίασ. Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων του 
κάκε είδουσ λιπαντικϊν. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε δεκατρία (13). 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 139.232,35 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 112.284,15 €, και Φ.Ρ.Α. 26.948,20 €. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
βάςει τιμισ και ςυγκεκριμζνα: α) για τα καφςιμα υπολογιηόμενθ με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
ςτθν διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ περιοχισ, 
του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
(άρκρο 63 του Ν. 4257/2014) και β) για τα λιπαντικά ςφμφωνα με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ 
μελζτθσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ωσ 31-12-2020. Σε περίπτωςθ που με τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ τθσ 
ςφμβαςθσ δεν ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό ποςό, ο Διμοσ Δεςκάτθσ και τα Νομικά Ρρόςωπα ζχουν το 
δικαίωμα να παρατείνουν τθ χρονικι ιςχφ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ςε άλλο προμθκευτι και για χρονικό διάςτθμα ζωσ δφο (2) μινεσ, με 
απόφαςθ του Δ.Σ. και με απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του αναδόχου . 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ  Ι (αρ. πρωτ. 6122/5-9-2019 μελζτθ) 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και 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 υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 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, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  
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 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ 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) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 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. 4555/2018 (Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  Εμβάκυνςθ τθσ 
Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθτθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των 
Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+) 

 του Ν.3054/2002 ΦΕΚ  Α' 230/25-9-2002 “Οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ” 

 Τθν υπ’ αρικμ. 100/2019 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ, για τθν επικαιροποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 
203/2018 απόφαςθσ Ο.Ε. περί  «Συγκρότθςθσ επιτροπισ διενζργειασ δθμοπραςιϊν και αξιολόγθςθσ 
προςφορϊν προμθκειϊν-υπθρεςιϊν, για το ζτοσ 2019, βάςει του Νόμου 4412/2016» 

 Τθν 233/2019 απόφαςθ Δθμ. Συμβουλίου Δεςκάτθσ, για τθν επικαιροποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 23/2019 
απόφαςθ Δ.Σ. Δεςκάτθσ «Συγκρότθςθ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 για το ζτοσ 2019». 

 Τθν υπ’ αρικμ. 105/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ «Ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ, 
του τρόπου εκτζλεςθσ, τθσ αρικμ. Ρρωτ. 6122/5-9-2019 μελζτθσ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
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κακοριςμόσ των όρων για τθν διενζργεια δθμόςιου ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν, για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν κίνθςθσ των οχθμάτων και κζρμανςθσ των κτιρίων του Διμου και των νομικϊν προςϊπων 
που εποπτεφονται από αυτόν, για το ζτοσ  2020». 

 Τθν υπ’ αρικμ. 01/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ 
κατακφρωςθσ του προθγοφμενου διαγωνιςμοφ για το ίδιο αντικείμενο, που είχε καταλθκτικι 
θμερομθνία τθν 4-11-2019, και από τον οποίο προζκυψε ανάδοχοσ για τμιμα μόνο τθσ 
δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ. 

 Τθν υπ’ αρικμ. 03/2020  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  για τον τρόπο εκτζλεςθσ και τον  
κακοριςμό των όρων για τθν διενζργεια δθμόςιου ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τον Επαναλθπτικό διαγωνιςμό για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων και 
λιπαντικϊν, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κίνθςθσ των οχθμάτων και κζρμανςθσ των κτιρίων του 
Διμου και των νομικϊν προςϊπων που εποπτεφονται από αυτόν, για το ζτοσ  2020. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν : Τρίτθ, 28-01-2020 και ϊρα 15:00. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν παρ. 3 
του άρκρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) τθνΡαραςκευι, 17-01-2020. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 84100 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

• Δφο (2) θμεριςιεσ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ,  

• Μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακι εφθμερίδα  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :  www.dimos -deskatis.gr. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαραίνει τον ανάδοχο (Άρκρο 77, παρ. 5 του ν. 
4270/2014) . 
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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. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ 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. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

 θ αντίςτοιχθ προκιρυξθ  

 θ με αρ. πρωτ. 6122/5-9-2019  Μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δεςκάτθσ. 

 το   Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ΤΕΥΔ 

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

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), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6)θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 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 υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

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 περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, 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) Πταν 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, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα 
διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε 
από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν 
ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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), 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 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, 
οδε 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 ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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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 ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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 ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται 
ςτο ποςό των1.122,85ευρϊ. 

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, ποςοςτό 1% επί τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.,  ςφμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΕΑΣ 1. : ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

 ΔΑΡΑΝΘ  
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

1 
ΡΕΤ. 

ΚΛΝΘΣΘΣ 
19.865 1,102 21.891,23 

218,91 

2 
ΡΕΤ. 

ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
13.500 0,899 12.136,50 

121,37 

3 

ΡΕΤ. 
ΚΕΜΑΝΣΘΣ 

ΔΘΜ. 
ΓΥΜΝΑΣΤΘΛΟ 

5.000 0,899 4.495,00 

44,95 

4 

ΡΕΤ. 
ΚΕΜΑΝΣΘΣ 

ΚΕΝΤΟΥ 
ΚΟΛΝΟΤΘΤΑΣ 

1.475 0,899 1.326,03 

13,26 

5 

ΒΕΝΗΛΝΘ 
ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
(ΟΧΘΜΑΤΑ) 

4.615 1,286 5.934,89 

59,35 

6 

ΒΕΝΗΛΝΘ 
ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
(ΧΛΟΟΚΟΡΤΛ

ΚΑ ΚΛΡ) 

 

1.400 

 

1,286 1800,40 
18,00 
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Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ 

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 28/04/17)  ΔΑΡΑΝΘ  

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

7 
ΡΕΤ. 

ΚΛΝΘΣΘΣ 
0,00 1,102 0,00 0,00 

8 
ΡΕΤ. 

ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
0,00 0,899 0,00 0,00 

9 

ΒΕΝΗΛΝΘ 
ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
(ΟΧΘΜΑΤΑ) 

0,00 1,286 0,00 0,00 

10 

ΒΕΝΗΛΝΘ 
ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
(ΧΛΟΟΚΟΡΤΛ

ΚΑ ΚΛΡ) 

0,00  

1,286 

0,00 

0,00 

 
ΦΟΕΑΣ 2. : ΔΕΡΑΡ 

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 11/04/17)  ΔΑΡΑΝΘ  

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

11 
ΡΕΤ. 

ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
4.500 0,899 4.045,50 

40,46 

12 
ΒΕΝΗΛΝΘ 

ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
1.350 1,286 1.736,10 

17,36 

 
Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ 

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

(ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 11/04/17)  ΔΑΡΑΝΘ  

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

13 
ΒΕΝΗΛΝΘ 

ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
0,00 1,286 0,00 

0,00 

 
ΦΟΕΑΣ 3. : Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΑΝΔΟΜΑΝΑ» 

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ  

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 11/04/17)  ΔΑΡΑΝΘ  

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

14 
ΡΕΤ. 

ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
15000 0,899 13.485,00 

134,85 

 
Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ 

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 11/04/17)  ΔΑΡΑΝΘ  

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

15 
ΡΕΤ. 

ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
0,00 0,899 0,00 

0,00 

 
ΦΟΕΑΣ 4. : ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ  

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 11/04/17)  ΔΑΡΑΝΘ  

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

16 
ΡΕΤ. 

ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
20000 0,899 17.980,00 

179,80 

 
Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ 

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 11/04/17)  ΔΑΡΑΝΘ  

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

17 
ΡΕΤ. 

ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
0,00 0,899 0,00 

0,00 

 
ΦΟΕΑΣ 5. : ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 
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Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 11/04/17)  ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

18 
ΡΕΤ. 

ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
24000 0,899 21.576,00 

215,76 

Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ 
 

  
ΕΛΔΟΣ 

ΚΑΥΣΛΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ) 
ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 (ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 11/04/17)  ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

19 
ΡΕΤ. 

ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
0,00 0,899 0,00 

0,00 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ - ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ  

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ  

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΛΑΔΛΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (λίτρα) ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΡΑΝΘ 
(ΕΥΩ) 

ΡΟΣΟ 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΘΣ (€) 

 Λάδι κινθτιρα SAE10/40  30 6 180,00  

 

 

 

 

 

          31,65 
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Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15/W40  100 5,00 500,00 

Λάδι κινθτιρα SAE20W/50  100 4,50 450,00 

Γράςολικίου (Κγρ) 10 7,50 75,00 

Βαλβολίνθ SAE80/W90   30 5,00 150,00 

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO46  100 3,50 350,00 

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO68 100 3,50 350,00 

Αντιψυκτικό  100 3,50 350,00 

Λάδι Νο 10 Wυδραυλικοφ (4 λίτρων) 40 3,50 140,00 

Λάδι ΑΤF-6 (δοχείο 4 λίτρα) 40 7,00 280,00 

Αντιψυκτικό Ραραφλοφ (G12) για 
κινθτιρεσ αλουμινίου 20 5,00 100,00 

Αντιβακτθριακό πετρελαίου  20 10,00 200,00 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου  10 4,00 40,00 

 
Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ  

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΛΑΔΛΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (λίτρα) ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΡΑΝΘ 
(ΕΥΩ) 

ΡΟΣΟ 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΘΣ (€) 

 Λάδι κινθτιρα SAE10/40  30 6 180,00  

 

 

 

 

 

 

       27,13 
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Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15/W40  100 5,00 500,00 

Λάδι κινθτιρα SAE20W/50  100 4,50 450,00 

Γράςολικίου (Κγρ) 5 7,50 37,50 

Βαλβολίνθ SAE80/W90   20 5,00 100,00 

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO46  100 3,50 350,00 

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO68 100 3,50 350,00 

Αντιψυκτικό  100 3,50 350,00 

Λάδι Νο 10 Wυδραυλικοφ (4 λίτρων) 10 3,50 35,00 

Λάδι ΑΤF-6 (δοχείο 4 λίτρα) 10 7,00 70,00 

Αντιψυκτικό Ραραφλοφ (G12) για 
κινθτιρεσ αλουμινίου 20 5,00 100,00 

Αντιβακτθριακό πετρελαίου  15 10,00 150,00 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου  10 4,00 40,00 

 

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. 
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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 μζχρι28-8-2020,άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8 ,δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
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 αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

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),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 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 ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

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), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ 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 προςφζρων 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/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων 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.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
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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,  

(γ) 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, κατά τα οριηόμενα 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 ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 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 εξ αμελείασ 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 (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα 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 

2.2.3.5. 

2.2.3.6. Ο προςφζρων 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, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. 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. 
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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. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

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 Υλικοφ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ,  δεν απαιτείται . 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  
δεν απαιτείται  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δεν οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με πρότυπα . 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ο οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 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 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 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. 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, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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, 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  

ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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 ιςχφουν. 

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. 

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

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 τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ 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. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω 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 πιςτοποιθτικα 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. 

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 αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ 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. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

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 αν, 
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 προςκομίηουν το αναγραφόμενο ςτθν παρ. 2.2.5 ζγγραφο . 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. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσδεν 
προςκομίηουν ζγγραφα διότι δεν απαιτοφνται  . 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ δεν προςκομίηουν ζγγραφα 
διότι δεν απαιτοφνται  . 

Β.6.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 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.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
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(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

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. 

Β.7.Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ 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.  

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. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ και ςυγκεκριμζνα:  

α) για τα καφςιμα υπολογιηόμενθ με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν διαμορφοφμενθ μζςθ 
τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ περιοχισ (Νομόσ Γρεβενϊν), του 
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (άρκρο 63 
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του Ν. 4257/2014) και β) για τα λιπαντικά ςφμφωνα με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 
 Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ τθν θμζρα παράδοςθσ ςτο Νομό 
Γρεβενϊν και επί τθσ ενδεικτικισ τιμισ των λιπαντικϊν, είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ 
τθ διάρκεια τθσ προμικειασ. 
 Στθν τιμι προςφοράσ των λιπαντικϊν και του πετρελαίου κζρμανςθσ περιλαμβάνεται θ προμικεια 
και θ παράδοςθ των ειδϊν ςτουσ τόπουσ παράδοςθσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των προσ προμικεια 
καυςίμων ανά κατθγορία, είτε για το κάκε είδοσ χωριςτά ανά φορζα και ανά κατθγορία. Δθλαδι κα 
γίνονται αποδεκτζσ και οι προςφορζσ που αναφζρονται μόνο για ζνα είδοσ καυςίμου ανά φορζα και ανά 
κατθγορία, με τθν προχπόκεςθ ότι κα καλφπτουν όλθ τθν ποςότθτα του κάκε προςφερόμενου είδουσ 
καυςίμου που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ 
οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ καυςίμου. 

Για τθν προμικεια των λιπαντικϊν, οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να υποβάλλουν προςφορά για το 
ςφνολο τθσ κατθγορίασ των λιπαντικϊν των φορζων και για το ςφνολο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ 
τθσ κατθγορίασ. Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων 
του κάκε είδουσ λιπαντικϊν. 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ δελ ηζρύεη. 

 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί 

 

Δεν απαιτείται. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονταιςτθν παροφςα  Διακιρυξθγια 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 αυτισ 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
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2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ 
Υ.Α.Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . 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 μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
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των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ, 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2Hτεχνικι 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 
Ι τθσ Διακιρυξθσ , περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
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ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο. 

Σε κάκε περίπτωςθ και επί ποινι αποκλειςμοφ, ο οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει ςτθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα ςυμπλθρωμζνα και ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι & V τθσ παροφςασ και χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ 
των προςφορϊν. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου, υπεριςχφει το 
τελευταίο. 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να ςυμπεριλάβουν ςτθν προςφορά τουσ, ςε ψθφιακι μορφι, όχι 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα, τα ςχετικά τεχνικά φυλλάδια - Prospectus, των προϊόντων που προςφζρουν. Τα 
ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία, μπορεί να είναι ςε αναγνωριςμζνθ 
από τθν Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ γλϊςςα, κατά προτίμθςθ ςτθν Αγγλικι και επικυμθτά ςε  απλι μετάφραςθ 
ςτθν Ελλθνικι. 

Ο φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ περιζχει τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι 
επάρκεια, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ, είναι υποχρεωτικζσ, 
επί ποινι αποκλειςμοφ, για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ ϋϋΟικονομικιΡροςφοράϋϋ περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
προςφζροντα, θ οποία  υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
ςυςτιματοσ με τθν προςφερόμενθ τιμι. 

Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψθφιακά επί ποινι αποκλειςμοφ, επίςθσ και υποβάλλεται από τον ίδιο τον προςφζροντα ςε περίπτωςθ 
φυςικοφ προςϊπου ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ι τον κοινό 
εκπρόςωπο των μελϊν ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ βάςει τιμισ και ςυγκεκριμζνα: α) για τα καφςιμα υπολογιηόμενθ με το μεγαλφτερο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ ςτθν διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ 
περιοχισ (Νομόσ Γρεβενϊν), του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ (άρκρο 63 του Ν. 4257/2014) και β) για τα λιπαντικά ςφμφωνα με τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 

Για τθν προμικεια των καυςίμων οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για το 
ςφνολο των προσ προμικεια καυςίμων ανά κατθγορία, είτε για το κάκε είδοσ χωριςτά ανά φορζα και ανά 
κατθγορία. Δθλαδι κα γίνονται αποδεκτζσ και οι προςφορζσ που αναφζρονται μόνο για ζνα είδοσ 
καυςίμου ανά φορζα και ανά κατθγορία, με τθν προχπόκεςθ ότι κα καλφπτουν όλθ τθν ποςότθτα του 
κάκε προςφερόμενου είδουσ καυςίμου που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Δεν κα 
λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ 
καυςίμου. 

Για τθν προμικεια των λιπαντικϊν, οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο 
τθσ κατθγορίασ των λιπαντικϊν των φορζων και για το ςφνολο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ τθσ 
κατθγορίασ. Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων του 
κάκε είδουσ λιπαντικϊν.  
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Θ τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται  ςε ευρϊ 

 

Α. Σιμζσ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  

Για τα λιπαντικά οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν τθν τιμι ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν τιμι αναφοράσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ για τθν προμικεια των λιπαντικϊν κα είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

 
 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΤΙΜΑ 
Για τα υγρά καφςιμα 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 τιμι αναφοράσ ι μετά τθν προςαφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ (αν είναι 
αρνθτικό ποςοςτό ζκπτωςθσ) που προςφζρουν από τθν τιμι αναφοράσ του προχπολογιςμοφ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ: 
Τιμι Αναφοράσ βενηίνθσ αμόλυβδθσ: 1,265€ χωρίσ ΦΡΑ 
Τιμι Αναφοράσ πετρελαίου κίνθςθσ: 1,047 € χωρίσ ΦΡΑ 
Ραράδειγμα: Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων κζλει να προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ακριβϊσ ηθτείται 
από τθ διακιρυξθ) 2%. Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα 
ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 
1,265 – (1,265 Χ 0,02) = 1,240€ χωρίσ ΦΡΑ 
1,047 – (1,047 Χ 0,02) = 1,026€ χωρίσ ΦΡΑ 
Δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 
του ςυςτιματοσ,  κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 11 παρ. 1.2.5 τθσ αρικμ. Ρ1/2390/16-10-2013 
(Βϋ2677) Απόφαςθσ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ.  
Το ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ για τθν προμικεια καυςίμων κα αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα με το ποςοςτό 
ζκπτωςθσ ςτθν διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ 
περιοχισ, του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ (άρκρο 63 του Ν. 4257/2014). 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
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2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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 α 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. 

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 παρζτειναν 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 είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 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,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 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.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ)  Δεν ζχει τεκεί όροσ αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (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» τθΔευτζρα, 03Φεβρουαρίου 2020και ϊρα 10:00π.μ. 

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), 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 που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) 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. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοιδεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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 Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
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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 αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 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 Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ 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 κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό 15% ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. 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.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 
PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

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 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 
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• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

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

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδι ωνενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με 
τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

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 του αρμόδιου οργάνου, 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

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.  

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 ςφμφωνα με το άρκρο   72 παρ. 4 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, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Δεν  χορθγείται προκαταβολι. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται  ςτο ςφνολό τθσ ι αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που 
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν,  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

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. 

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. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

Δεν προβλζπεται υπεργολαβία  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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. 4412/2016. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

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 ζχει 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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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

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. 

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. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι και ςε διάςτθμα δφο μθνϊν περίπου από τθν ςφνταξθ του πρωτοκόλλου 
τμθματικισ παραλαβισ. 

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) 

β) 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 ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

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) . 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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 πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
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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 περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

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 ζπκβάζεσλ 

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 ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ 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, 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. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ IΙ  

Λόγω του ότι ο Διμοσ δεν διακζτει δικζσ του δεξαμενζσ, θ τμθματικι παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται 
από τον ανάδοχο απ' ευκείασ ςτα οχιματα και μθχανιματα  του Διμου. Θ παράδοςθ των καυςίμων 
κίνθςθσ κα ενεργείται τμθματικά και ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
Διμου, ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου. Ο προμθκευτισ όμωσ κα είναι 
υποχρεωμζνοσ να τροφοδοτεί καφςιμα τα Σαββατοκφριακα και τισ Αργίεσ για τθν κάλυψθ ζκτακτων 
αναγκϊν. 
Τόποσ παράδοςθσ για το πετρζλαιο κίνθςθσ κακϊσ και για τθν βενηίνθ κα είναι το πρατιριο υγρϊν 
καυςίμων του αναδόχου, με τθν προχπόκεςθ ότι κα βρίςκεται ςε απόςταςθ το πολφ δεκαπζντε (15) 
χιλιομζτρων  από τθν ζδρα του Διμου για τθν προμικεια καυςίμων του Διμου ι από τθν ζδρα των 
φορζων για τθ δικι τουσ προμικεια. Επίςθσ για τθν προμικεια με πετρζλαιο κίνθςθσ των μθχανθμάτων 
ζργου θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι ςτον τόπο εργαςίασ του 
κάκε μθχανιματοσ ι ςτο αμαξοςτάςιο του διμου, εάν το πρατιριο του προμθκευτι απζχει πάνω από 
χίλια μζτρα περίπου από το αμαξοςτάςιο του διμου Δεςκάτθσ. 

Τόποσ παράδοςθσ για το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα είναι οι δεξαμενζσ των Δθμοτικϊν Καταςτθμάτων του 
Διμου Δεςκάτθσ (ςτθν πόλθ τθσ Δεςκάτθσ και ςε όποιεσ Τοπικζσ Κοινότθτεσ απαιτθκεί ςε όλθ τθ 
γεωγραφικι ζκταςθ του Διμου) κακϊσ και οι δεξαμενζσ των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου. Για τθν 
Ρρωτοβάκμια και τθν Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ τόποσ παράδοςθσ κα είναι οι δεξαμενζσ των ςχολείων 
τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ ςχολικισ επιτροπισ. Τα μεταφορικά ζξοδα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ ςε περιόδουσ απεργιϊν που ςχετίηονται με τθν τροφοδοςία 
καυςίμων (βυτιοφόρων, πρατθριοφχων) να καλφπτει τθν τροφοδοςία των οχθμάτων του Διμου κατά 
προτεραιότθτα. 
 
Ο τόποσ παράδοςθσ των λιπαντικϊν κα είναι το αμαξοςτάςιο του Διμου Δεςκάτθσ και οι ζδρεσ των 
φορζων για τα νομικά πρόςωπα. Τα μεταφορικά ζξοδα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

Οι φορείσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να προμθκευτοφν το ςφνολο των ποςοτιτων των ενδεικτικϊν 
προχπολογιςμϊν. Θα προμθκεφονται τισ ποςότθτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ και τμθματικά. Ο 
ανάδοχοσ τθσ προμικειασ οφείλει να ανταποκρικεί ςτο ςφνολο των ποςοτιτων που κα του ηθτθκοφν. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

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. 
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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 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με χθμικι εξζταςθ  

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 αναδόχουι 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 κατϋζφεςθ 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 κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

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

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι 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. 
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6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη 
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Δεν απαιτοφνται 

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 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με χθμικι εξζταςθ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Δεν απαιτείται  

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δεν προβλζπεται.  

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ- 

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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Θ τιμι των καυςίμων κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι θ νόμιμα διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λιανικισ 
πϊλθςθσ του καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ περιοχισ, του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (άρκρο 63 του Ν. 4257/2014, εφαρμοηόμενθσ τθσ 
προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ. 
 

Δεςκάτθ, 17-01-2020 
Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

 
 

Δθμιτριοσ Κορδίλασ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ - τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ  

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 
ΣΕΥΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ – ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

  
Θ παροφςα αφορά τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για το ζτοσ 2020. Θ μελζτθ ςυντάχτθκε 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
Θ προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν κα καλφψει τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου δθλαδι τον Διμο 

Δεςκάτθσ, τθν Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ρολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ Ρεριβάλλοντοσ (ΔΕΡΑΡ),  το Ν.Ρ.Δ.Δ. Οργανιςμόσ 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Ραιδείασ, τθν Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθν 
Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 112.284,15€, ςυν Φ.Ρ.Α. 24% (26.948,20€), δθλαδι 
ςυνολικά ςτο ποςό των  139.232,35 €. 

Το πετρζλαιο κίνθςθσ κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012. 
Θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012. 
Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012. 
Θ ποιότθτα των λιπαντικϊν κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από το ΦΕΚ 1531/Β/16-12-2003 και 

κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και τθν ΚΥΑ 526/2004/05 (ΦΕΚ630/Β/12-05-2005.) 
 
Θ ποιότθτα των υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν  κα είναι αρίςτθ και κα πλθροφν τουσ όρουσ των Ελλθνικϊν 

Διυλιςτθρίων και του Υπουργείου Ανάπτυξθσ ςφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία. 
Τα ανωτζρω ορυκτζλαια κα είναι πρωτογενι ι ςυνκετικά ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Ευρωπαϊκζσ 

προδιαγραφζσ.  
Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από ανοικτό  διαγωνιςμό, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ α) για τθν προμικεια καυςίμων, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ 
τθν θμζρα παράδοςθσ ςτον Νομό Γρεβενϊν, και β) για τθν προμικεια λιπαντικϊν το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
επί τοισ εκατό (%) ςτθν ενδεικτικι τιμι του κάκε είδουσ του προχπολογιςμοφ. 
 

ΚΩΔΛΚΟΛ CPVΤΩΝ ΥΡΟ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΩΝ 

 Α/Α  Είδοσ προμικειασ 
Κωδικόσ CPV 

1 Πετρζλαιο  κζρμανςθσ 09135100-5 

2 Πετρζλαιο ντίηελ 09134100-8 

3 Αμόλυβδθ βενηίνθ 09132100-4 

4 Γράςα και λιπαντικά 24951000-5 

5 Αντιψυκτικά παραςκευάςματα 24951311-8 

6 Αποπαγωτικά υγρά 24951310-1 

7 Χθμικά Πρόςκετα 24957000-7 

 
 



 

Σελίδα 51 

ΜΔΡΟ Β - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ (DIESEL) 

 

 Ρροδιαγραφι: Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001, Φ.Ε.Κ. 332/Β/2004. 
 

 Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά: 
 

ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ 

ΜΕΚΟΔΟΛ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΛΑ     

ASTM/IP ISO/EN  

ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 
15 

0
C, kg/m

3
 

D-1298 

D-4052 

EN ISO 12185 

EN ISO 
3675:1998 

820-845 

ΣΘΜΕΙΟ 
ΑΝΑΦΛΕΞΘΣ, 
min.  

0
C 

D-93 EN 2719 55 

CFPP,  
0
C  

1/10-31/3  
max.1/04-
30/9  max. 

IP-309 
EN 116 

 

-5 

+5 

ΝΕΟ, mg/kg   
max. 

D-1744 prEN ISO 
12937:1996 

200 

ΝΕΟ ΚΑΙ 
ΥΡΟΣΤΘΜΑ,  
%v/vmax. 

D-1796 - - 

ΑΙΩ. 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, 
mg/kgmax. 

- EN 12662 24 

ΑΝΘ.ΥΡΟΛΕ
ΙΜΜΑ , 
%m/m 

D-189 

D-4530 
EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 
250 

0
C,  

0
C % 

v/v 

D-86 
prEN ISO 

3405:1998 

65 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 
350 

0
C, max. 

% v/v 
85 

ΑΡΟΣΤΑΓΜΑ  
95 (v/v),  
0
Cmax. 

360 

ΙΞΩΔΕΣ 40  
0
C,  cst ι 

mm
2
/s 

D-445 EN ISO 3104 2.00-4.50 

ΘΕΙΟ, mg/kg 
max. 

D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

EN ISO 
8754:1995 

10 

ΔΙΑΒ. ΧΑΛΚ. 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 

D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΘ 1 

ΑΙΘΜΟΣ 
ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  
min 

D-613 
EN ISO 

5165:1998 
51 

ΔΕΙΚΤΘΣ 
ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  
min 

D-4737 EN ISO 4264 46 
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ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΤΘΝ 
ΟΞΕΙΔΩΣΘ, 
max. gr/m

3
 

D-2274 EN ISO 12205 25 

ΣΘΜ. ΟΘΣ,   
(

0
C) 1/10 – 

31/3 
max.ΣΘΜ. 
ΟΘΣ,   (

0
C) 

1/4 - 30/9 
max. 

D-5950 

D-97 
ISO 3016 

- 

- 

ΧΩΜΑ D-1500  ΑΧΥΟ-ΚΙΤΙΝΟ 

YELLOW 
SOLVENT 
124, mg/l 
max. 

 
ΦΕΚ 1273 

Β/2003 
 

ΤΕΦΑ, % 
m/mmax. 

D-482 EN ISO 6245 0,01 

ΚΙΝΙΗΑΙΝΘ,  
mg/l 

IP-298/92   

ΡΟΛΥΚΥΚΛ. 
ΑΩΜ. 
ΥΔ/ΚΕΣ, 
%m/m 

IP-391/95  11 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΤΘ
ΤΑ 
διορκ.διαμ. 
φκοράσ 
ςφαιριδίου 
(wsd1.4) 60 
0
C,  max. 

 ISO 12156-1 460 

 

 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ 

 

 Ρροδιαγραφι: Φ.Ε.Κ. 496/Β/1993, Φ.Ε.Κ. 944/Β/1994, Φ.Ε.Κ. 570/Β/1996, Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003. 
 Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά: 
 

ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ 

ΜΕΚΟΔΟΛ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΛΑ     

ASTM/IP ISO/EN  

ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 
15 

0
C, kg/m

3
 

D-1298 

D-4052 

EN ISO 12185 

EN ISO 
3675:1998 

Να αναφζρεται 

ΣΘΜΕΙΟ 
ΑΝΑΦΛΕΞΘΣ, 
min.  

0
C 

D-93 EN 2719 55 

CFPP,  
0
C  

1/10-31/3  
max. 

1/04-30/9  
max. 

IP-309 
EN 116 

 

-5 

- 

ΝΕΟ, mg/kg   
max. 

D-1744 prEN ISO 
12937:1996 

- 
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ΝΕΟ ΚΑΙ 
ΥΡΟΣΤΘΜΑ,  
%v/vmax. 

D-1796 - 0.10 

ΑΙΩ. 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, 
mg/kgmax. 

- EN 12662 - 

ΑΝΘ.ΥΡΟΛΕ
ΙΜΜΑ , 
%m/m 

D-189 

D-4530 
EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 
250 

0
C,  

0
C % 

v/v 

D-86 
prEN ISO 

3405:1998 

- 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 
350 

0
C, max. 

% v/v 

85 

ΑΡΟΣΤΑΓΜΑ  
95 (v/v),  
0
Cmax. 

 

ΙΞΩΔΕΣ 40  
0
C,  cst ι 

mm
2
/s 

D-445 EN ISO 3104 6 

ΘΕΙΟ, mg/kg 
max. 

D-4294 

EN ISO 
14596:1998 

EN ISO 
8754:1995 

1000 

ΔΙΑΒ. ΧΑΛΚ. 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 

D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΘ 3 

ΑΙΘΜΟΣ 
ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  
min 

D-613 
EN ISO 

5165:1998 
- 

ΔΕΙΚΤΘΣ 
ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  
min 

D-4737 EN ISO 4264 40 

ΑΝΤΟΧΘ 
ΣΤΘΝ 
ΟΞΕΙΔΩΣΘ, 
max. gr/m

3
 

D-2274 EN ISO 12205  

ΣΘΜ. ΟΘΣ,   
(

0
C) 1/10 – 

31/3 max. 

ΣΘΜ. ΟΘΣ,   
(

0
C) 1/4 - 

30/9 max. 

D-5950 

D-97 
ISO 3016 

-9 

0 

ΧΩΜΑ D-1500  ΕΥΘΟ 

YELLOW 
SOLVENT 
124, mg/l 
max. 

 
ΦΕΚ 1273 

Β/2003 
6 

ΤΕΦΑ, % 
m/mmax. 

D-482 EN ISO 6245 0,02 

ΚΙΝΙΗΑΙΝΘ,  
mg/l 

IP-298/92   

ΡΟΛΥΚΥΚΛ. 
ΑΩΜ. 
ΥΔ/ΚΕΣ, 
%m/m 

IP-391/95   
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ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΤΘ
ΤΑ 
διορκ.διαμ. 
φκοράσ 
ςφαιριδίου 
(wsd1.4) 60 
0
C,  max. 

 ISO 12156-1  

 

ΒΕΝΗΛΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ (premium RON/MON 95/85) 

 Ρροδιαγραφι: Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001, Φ.Ε.Κ. 332/Β/2004. 
 Φ Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά:Κλάςθ A 1/5 - 30/9, Κλάςθ C: 1/11 - 31/3, ΚλάςθC1: 1/4-30/4 & 

1/10-31/10 

 ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ 
 ΜΕΚΟΔΟΛ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΟΛΑ     

 ASTM/IP  ISO/EN   

 ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 15 
0
C,  

kg/m
3
 

 D-1298 
 D-4052 

 ΕΝ ISO 3675 
 EN ISO 12185 

 720-775 

 ΑΡΟΣΤΑΞΘ 70 
0
C,  

%v/v 

  
  

 D-86 
  

  
  

 prEN ISO 3405:1998 
  

 A 20-48C 22-50 C1 22-50 

 ΑΡΟΣΤΑΞΘ 100 
0
C,  

% v/v 
 A 46-71C 46-71 C1 46-71 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 150 
0
C,  

% v/vmin. 
75 

ΤΕΛΟΣ 
ΑΡΟΣΤΑΞΘΣ,  

0
C 

max 

210 

ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ,  
max.  %v/v 

2 

ΧΩΜΑ Visual  ΑΧΥΟΚΙΤΙΝΟ 

ΑΙΘΜΟΣ 
ΟΚΤΑΝΙΟΥ RON,  
min 

D-2699 

D-2700 

EN 25164:1993 

EN 25163:1993 
95 

ΜΟΛΥΒΔΟΣ,  mg/l 
max. 

D-3341 EN 237:1996 5 

ΤΑΣΘ ΑΤΜΩΝ,KPa 
 

D-323 

ΕΝ12/1993 

prEN 13016
 

1:1997 (β)
 

A 45-60   C 50-80 

C1 50-80 

ΘΕΙΟ,  mg/kg   
max. 

 

D-4294 

EN ISO 14596:1998 

EN ISO  8754:1995 

EN 24260:1994 

 

10 

ΒΕΝΗΟΛΙΟ, % v/v  
max. 

D-5443 EN 12177:1998 

EN 238:1996 

1 

ΑΩΜΑΤΙΚΑ , % 
v/v  max. 

 

D-1319 

EN 12177:1998 

EN 238:1996 

35 

ΟΛΕΦΙΝΕΣ , % v/v  
max. 

  18 

ΑΝΤΟΧΘ ΣΤΘΝ 
ΟΞΕΙΔΩΣΘ, min. 

D-525 ΕΝ ISO 7536 360 

ΚΟΜΜΙΩΔΘ,mg/1
00mlmax. 

D-381 EN ISO 6246 5 

ΔΙΑΒΩΣΘ ΧΑΛΚΟΥ 
max (3h ςτουσ 
50

0
C) 

D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΘ 1 

ΔΕΙΚΤΘΣ 
ΑΤΜΟΦΑΞΘΣ 
10VP +7 E70 max. 

 
ISO 3405 

EN 12 
1050 ΚΛΑΣΘ C1 

ΚΙΝΙΗΑΙΝΘ,mg/l Ι-298/92  3 
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ΡΕΙΕΚΤΙΚ. 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ, 
%m/mmax. 

 
EN 1601:1997 

PrEN 13132:1998 
2,7 

ΜΕΘΑΝΟΛΘ,   % 
v/v  max. 

 
EN 1601:1997 

prEN 13132:1998 

3 

ΑΙΘΑΝΟΛΘ ,    % 
v/v  max. 

5 

ΙΣΟΡΟΡΥΛΙΚΘ 
ΑΛΚΟΟΛΘ, % v/v  
max. 

10 

ΤΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΘ 
ΑΛΚΟΟΛΘ, % 
v/vmax. 

7 

ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΘ 
ΑΛΚΟΟΛΘ, % 
v/vmax. 

10 

ΑΙΘΕΕΣ  ( 5 άτομα 
C), % v/vmax, 

15 

ΑΛΛΕΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, % 
v/vmax. 

10 

ΚΑΛΙΟ  
NF MO7-065, 

IP 456/00 
0 

 

 

 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

1 ΛΑΔΙ  SAE20 W/50 Ρολφτυπο λιπαντικό από πρωτογενι 
βαςικά λάδια και επιλεγμζνα πρόςκετα. 
Κατάλλθλο για καταλυτικοφσ παλαιότερθσ 
τεχνολογίασ τετράχρονουσ 
βενηινοκινθτιρεσ κακϊσ και για 
πετρελαιοκινθτιρεσ χαμθλοφ φορτίου. Θα 
πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ  APICF-
4/ CF/SJ, ACEAE2/B3/A3 

2 ΛΑΔΙ  SAE15W /40 Ρολφτυπο λιπαντικό υπερυψθλισ 
απόδοςθσ για χριςθ ςε 
πετρελαιοκινθτιρεσ και ειδικά ςε TURBO 
και με INTERCOOLER . Θα πρζπει να πλθροί 
τισ προδιαγραφζσ APICG-4/CF-4/CF/SJ/SH, 
ACEAE2/B3/A3 

3 ΛΑΔΙ  SAE10W /40 Συνκετικό λιπαντικό κατάλλθλο για όλουσ 
τουσ τφπουσ βενηινοκινθτιρων 
πολυβάλβιδων με υπερςυμπιεςτι ι 
ςυμβατικϊν. Θα πρζπει να πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ, ACEA  Α3/Β4, APISL/CF 
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4 ΛΑΔΙ ΥΔΑΥΛΙΚΟΥ Νο 10W Για αυτόματεσ μεταδόςεισ, υδραυλικά 
ςυςτιματα.  

Θα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ, 
APICF/CD/SF 

5 ΒΑΛΒΟΛΙΝΘ SAE80W/90 Ενιςχυμζνο λιπαντικό κατάλλθλο για τθ 
λίπανςθ διαφορικϊν και κιβωτίων 
ταχυτιτων. Θα πρζπει να πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ API : GL – 5 , MIL – L -2105D.   

6 ΛΑΔΙ    ΑTF-Α Συνκετικό λιπαντικό αυτομάτου ςαημάν και 
υδραυλικοφ τιμονιοφ. Θα πρζπει να πλθροί 
τισ προδιαγραφζσ DEXTRONIII. 

7 ΛΑΔΙ  ISO46,   ISO68 Ενιςχυμζνο υδραυλικό ορυκτζλαιο 
κατάλλθλο για κυκλοφορικά και υδραυλικά 
ςυςτιματα . Θα πρζπει να ανταποκρίνεται 
τζλεια ςε ςκλθρζσ ςυνκικεσ εργαςίασ 
κακϊσ και ςε μεγάλεσ μεταβολζσ 
κερμοκραςίασ . Απαιτείται να ζχει 
τουλάχιςτον τισ εξισ προδιαγραφζσ : DIN 
52524 – PARTII , ANFORNF – E 48600 HM , 
DENISIONHF2 , VICUERS (I – 286 S) , 
CETORRP9 1HH2.  

8 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  Ρροδιαλυμζνο ζτοιμο προσ χριςθ 
αντιψυκτικό, αντικερμικό και 
αντιςκωριακό υγρό για κυκλϊματα ψφξθσ. 
Κατάλλθλο για όλο τον χρόνο. Να περιζχει 
αικυνογλυκόλθ, >25% κατ’ όγκο. Να 

παρζχει αντιψυκτικι προςταςία ζωσ -17οC 

και αντικερμικι ζωσ +106οC 

 

9 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΡΑΑΦΛΟΥ (G12) ΓΙΑ 
ΚΙΝΘΤΘΕΣ   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Αντιψυκτικά Ραραφλοφ προδιαγραφϊν 
AFNOR 15-601 ι ανϊτερεσ για κινθτιρεσ 
αλουμινίου, 100% οργανικισ τεχνολογίασ. 

10 ΓΑΣΟ  Μεικτισ βάςθσ λικίου / αςβεςτίου, 
αδιάλυτο ςτο νερό, ςθμείο ςτάξθσ> 150ο C 

11 ΑΝΤΙΒΑΚΤΘΙΑΚΟ 

ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 

 

Απολυμαίνει ολόκλθρο το ςφςτθμα 
καυςίμου 

diesel  εξουδετερϊνοντασ 

βακτιρια και μφκθτεσ που 

δθμιουργοφνται λόγω τθσ 

ανάμιξθσ τουλάχιςτον 7%* biodiesel  ςτο 
diesel  κίνθςθσ 

ςφμφωνα με τθν οδθγία 2003/30/ ΕΕ για 
προϊκθςθ χριςθσ Βιοκαυςίμων .  

Επίςθσ παρεμποδίηει το φράξιμο του 
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φίλτρου καυςίμου , ζτςι ϊςτε να παρζχει 
περιςςότερθ δφναμθ, λιγότερα καυςαζρια, 
μειωμζνθ κατανάλωςθ καυςίμου.  

12 ΑΝΤΙΡΑΓΩΤΙΚΟ 

ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 

 

Βοθκά ςτθν εκκίνθςθ ςε 

Χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και 

Κακαρίηει το ςφςτθμα ψεκαςμοφ 
μειϊνοντασ Ραράλλθλα τουσ ρφπουσ. Οι 
μικροφ μοριακοφ βάρουσ ολεοίνεσ και θ 
οργανικι μθ χλωριωμζνοι διαλφτεσ που 
περιζχει του δίνουν τθν ικανότθτα, όχι μόνο 
να « ταπεινϊνει»Δραςτικά το ςθμείο 
πιξεωσ του πετρελαίου, αλλά και να 
βελτιϊνει τθν ικανότθτα ροισ του, ακόμθ 
και πολφ 
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ζωσ και -30οC. 
Θ τακτικι χριςθ του εμποδίηει 
«κρυςτάλλωςθ» των 
Ραραφινϊν και προςτατεφει τα φίλτρα και 
τισ αντλίεσ Τροφοδοςίασ από το φράξιμο. 
Το AntifrostDiesel Εφαρμόηεται ςτο 
πετρζλαιο κζρμανςθσ και κίνθςθσ,  κακϊσ 
επίςθσ 

Και ςτα μεςαία αποςτάγματα πετρελαίου.  
Ρροςτικζμενο ςτο πετρζλαιο με πολφ καλι 
ανάδευςθ ςε αναλογία 1  λίτρο ςτα 1000 
λίτρα πετρελαίου παρζχει προςταςία ζωσ -
16οC ςθμείο απόφραξθσ ψυχροφ φίλτρου 
και ςθμείο ροισ ζωσ -30

ο
C.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΚΟ 1 
α) Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για τον Διμο 

Δεςκάτθσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα. 
 
β) Λόγω του ότι ο Διμοσ δεν διακζτει δικζσ του δεξαμενζσ, θ τμθματικι παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται 

από τον ανάδοχο απ' ευκείασ ςτα οχιματα και μθχανιματα  του Διμου. Θ παράδοςθ των καυςίμων κίνθςθσ κα 
ενεργείται τμθματικά και ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, ανάλογα με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου. Ο προμθκευτισ όμωσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να τροφοδοτεί 
καφςιμα τα Σαββατοκφριακα και τισ Αργίεσ για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν. 

Τόποσ παράδοςθσ για το πετρζλαιο κίνθςθσ κακϊσ και για τθν βενηίνθ κα είναι το πρατιριο υγρϊν καυςίμων 
του αναδόχου, με τθν προχπόκεςθ ότι κα βρίςκεται ςε απόςταςθ το πολφ δεκαπζντε (15) χιλιομζτρων  από τθν ζδρα 
του Διμου για τθν προμικεια καυςίμων του Διμου ι από τθν ζδρα των φορζων για τθ δικι τουσ προμικεια. Επίςθσ 
για τθν προμικεια με πετρζλαιο κίνθςθσ των μθχανθμάτων ζργου θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά με ευκφνθ και 
ζξοδα του προμθκευτι ςτον τόπο εργαςίασ του κάκε μθχανιματοσ ι ςτο αμαξοςτάςιο του διμου, εάν το πρατιριο 
του προμθκευτι απζχει πάνω από χίλια μζτρα περίπου από το αμαξοςτάςιο του διμου Δεςκάτθσ. 

Τόποσ παράδοςθσ για το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα είναι οι δεξαμενζσ των Δθμοτικϊν Καταςτθμάτων του 
Διμου Δεςκάτθσ (ςτθν πόλθ τθσ Δεςκάτθσ και ςε όποιεσ Τοπικζσ Κοινότθτεσ απαιτθκεί ςε όλθ τθ γεωγραφικι ζκταςθ 
του Διμου) κακϊσ και οι δεξαμενζσ των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου. Για τθν Ρρωτοβάκμια και τθν 
Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ  τόποσ παράδοςθσ κα είναι οι δεξαμενζσ των ςχολείων τθσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ ςχολικισ επιτροπισ. Τα μεταφορικά ζξοδα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ ςε περιόδουσ απεργιϊν που ςχετίηονται με τθν τροφοδοςία καυςίμων 
(βυτιοφόρων, πρατθριοφχων) να καλφπτει τθν τροφοδοςία των οχθμάτων του Διμου κατά προτεραιότθτα. 

 
Ο τόποσ παράδοςθσ των λιπαντικϊν κα είναι το αμαξοςτάςιο του Διμου Δεςκάτθσ. Τα μεταφορικά ζξοδα 

βαρφνουν τον προμθκευτι. 
Οι φορείσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να προμθκευτοφν το ςφνολο των ποςοτιτων των ενδεικτικϊν 

προχπολογιςμϊν. Θα προμθκεφονται τισ ποςότθτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ και τμθματικά. Ο ανάδοχοσ τθσ 
προμικειασ οφείλει να ανταποκρικεί ςτο ςφνολο των ποςοτιτων που κα του ηθτθκοφν. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το 
αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

 
γ) Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 139.232,35€. ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Ρ.Α. 
δ) Οι φορείσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να προμθκευτοφν το ςφνολο των ποςοτιτων των ενδεικτικϊν 

προχπολογιςμϊν. Θα προμθκεφονται τισ ποςότθτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ και τμθματικά. Ο ανάδοχοσ τθσ 
προμικειασ οφείλει να ανταποκρικεί ςτο ςφνολο των ποςοτιτων που κα του ηθτθκοφν.  
 

ΑΚΟ 2 
 Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά είναι: 
α) Διακιρυξθ δθμοπραςίασ. 
β) Ρροχπολογιςμόσ και τιμολόγιο τθσ προςφοράσ. 
γ) Συγγραφι υποχρεϊςεων 
δ) Τεχνικι περιγραφι. 
 

ΑΚΟ 3 
 Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υπζρ του ςυμμετζχοντα προσ τον Διμο 
Δεςκάτθσ ςε ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%), εξαιρουμζνου του Φ.Ρ.Α. επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
ι τθσ κατθγορίασ για τθν οποία ενδιαφζρεται. Σε περίπτωςθ ενδιαφζροντοσ για περιςςότερεσ κατθγορίεσ ι Φορείσ, 
κα πρζπει να προςκομίςει το ανάλογο 1%. Ρριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, αντικακίςταται με όμοια του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ, θ 
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οποία κα αφορά τθν καλι και πιςτι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και κα αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%), 
χωρίσ το Φ.Ρ.Α. επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται υπζρ του 
φορζα με τον οποίο υπογράφεται θ ςφμβαςθ. 
 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ προμικειασ μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι καυςίμων και λιπαντικϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων 
από τουσ ςυμβαλλόμενουσ.  
 

ΑΚΟ 4 
 Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ τθν θμζρα παράδοςθσ ςτο Νομό Γρεβενϊν 
και επί τθσ ενδεικτικισ τιμισ των λιπαντικϊν, είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ 
προμικειασ και δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ. 
 Στθν τιμι προςφοράσ των λιπαντικϊν και του πετρελαίου κζρμανςθσ περιλαμβάνεται θ προμικεια και θ 
παράδοςθ των ειδϊν ςτουσ τόπουσ παράδοςθσ. 
 Θ πλθρωμι κα γίνεται με ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι παραλαβι τθσ προμικειασ 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 των Φορζων, κα εκδίδεται τιμολόγιο του προμθκευτι αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ του καυςίμου και των 
λιπαντικϊν. Ο Διμοσ και τα Νομικά Ρρόςωπα, υποχρεοφνται να εξοφλοφν τον προμθκευτι μζςα ςε εφλογο χρονικό 
διάςτθμα από τθν παραλαβι των καυςίμων και λιπαντικϊν και εφόςον ο προμθκευτισ εκδϊςει το τιμολόγιο και 
προςκομίςει τα νόμιμα δικαιολογθτικά. 

Άρκρο 5 
 Οι προςφορζσ για όλουσ όςουσ ζχουν λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για ζξι (6 
μινεσ) από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ. 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 φoρείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά 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 παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείσ. 

ΑΚΟ 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 ςτθ 
μείωςθ του τιμιματοσ. Το ςυγκεκριμζνο ποςοςτό κα εγκρίνει με απόφαςι τθσ θ Οικονομικι Επιτροπι. 

ΑΚΟ 7 
 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 προμικειασ μζςα ςτα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των λιπαντικϊν  ορίηεται ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν εντολι του Διμου 
Δεςκάτθσ. 

Αν από τθ χριςθ ακατάλλθλου προϊόντοσ προκλθκεί φκορά ι βλάβθ, ο προμθκευτισ οφείλει να 
αποκαταςτιςει τθ βλάβθ.   

ΑΚΟ 8 
 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. 
 Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ, πζραν τθσ προαναφερκείςθσ προκεςμίασ, 



 

Σελίδα 60 

μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με ςυνζπεια ολόκλθρο το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
να καταπζςει υπζρ του Διμου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ΑΚΟ 9 
Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των προσ προμικεια καυςίμων 

ανά κατθγορία, είτε για το κάκε είδοσ χωριςτά. Δθλαδι κα γίνονται αποδεκτζσ και οι προςφορζσ που αναφζρονται 
μόνο για ζνα είδοσ καυςίμου , με τθν προχπόκεςθ ότι κα καλφπτουν όλθ τθν ποςότθτα του κάκε προςφερόμενου 
είδουσ καυςίμου  που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 

Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ 
καυςίμου .  

Για τθν προμικεια των λιπαντικϊν, οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ 
κατθγορίασ των λιπαντικϊν και για το ςφνολο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ τθσ κατθγορίασ.  

Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ 
λιπαντικϊν  .  

Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να προςφζρει διαφορετικό ποςοςτό ζκπτωςθσ για κάκε είδοσ καυςίμου ι 
λιπαντικϊν 

ΑΚΟ 10 
 Τα καφςιμα και τα λιπαντικά κα είναι αρίςτθσ ποιότθτοσ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που επιβάλει θ 
ςχετικι νομοκεςία. 
 Ο ανάδοχοσ όταν υπογραφεί θ ςφμβαςθ υποχρεοφται να προςζλκει και να λάβει τισ ςχετικζσ παραγγελίεσ 
από τα αρμόδια τμιματα του Διμου Δεςκάτθσ και των φορζων. 

ΑΚΟ 11 
 Θ δαπάνθ και τα ζξοδα για τισ δθμοςιεφςεισ τθσ περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν 
επαναλθπτικισ ςτον τφπο βαρφνει τον μειοδότθ – προμθκευτι, ςφμφωνα με το άρκρο 46 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 
163/Α/04.09.2009), τθν εγκφκλιο 11/27754/28.06.2010 του ΥΡ.ΕΣ.Α.&Θ. και τθ  Γνωμ. ΝΣΚ204/2010.  

ΑΚΟ 12 
2. Ρετρζλαιο κίνθςθσ (diesel): Το πετρζλαιο κίνθςθσ πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ, από 

νερό πζραν των επιτρεπόμενων ορίων και ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο 
κζρμανςθσ ι άλλο καφςιμο. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι αναφερόμενεσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ «Α1». 

3. Ρετρζλαιο Κζρμανςθσ: Το πετρζλαιο κερμάνςεωσ κα είναι μίγμα υδρογονανκράκων κακαρό και διαυγζσ και 
δεν κα περιζχει νερό θ άλλεσ ξζνεσ φλεσ ςε ποςοςτά μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα. Οι 
εν λόγω υδρογονάνκρακεσ κα είναι αποςτάγματα πετρελαίου ι προϊόντα πυρολφςεωσ θ και μίγματα αυτϊν 
ςε τζτοιεσ αναλογίεσ ϊςτε να πλθροφνται όλοι οι όροι τθσ παροφςθσ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι αναφερόμενεσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ «Α2». 

4. Βενηίνθ αμόλυβδθ (premium RON/MON 95/85): Θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι ςφμφωνθ με τισ κρατικζσ 
προδιαγραφζσ (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ανάμειξθ με βενηίνθ  super ι νερό ι πετρζλαιο. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι αναφερόμενεσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ «Α3». 

4.  Ελαιολιπαντικά: Ιςχφουν οι προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ «Α4»  

ΑΚΟ 13 
Ο Διμοσ Δεςκάτθσ διατθρεί το δικαίωμα πριν τθν παραλαβι να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο των προσ 
παράδοςθ προϊόντων , με τον τρόπο που αναφζρεται ςτθν απόφαςθ 13/85 του Α.Χ.Σ. 

ΑΚΟ 14 
            Οι διαφορζσ που αναφφονται κατά τθ διαδικαςία που προθγείται τθσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
προμθκειϊν διζπονται από τισ διατάξεισ του Νόμου 3886/Α/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010). 



 

Σελίδα 61 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

Ονομαςία: * ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *82885+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: * ΑΝΔΟΜΑΝΑΣ 2/ΔΕΣΚΑΤΘ/512 00 ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: * ΚΑΑΣΤΕΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ] 

- Τθλζφωνο: * 24623-51109] 

- Θλ. ταχυδρομείο: * dimosdes@otenet.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [ http://www.dimos-

deskatis.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [Επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για το 

ζτοσ 2020] 

CPV: 24951311-8,09135100-5,09134100-8,09132100-4,24951000-5,24951310-1,24957000-7 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [………………………………………] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *…ΡΟΜΘΘΕΙΑ…+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

mailto:dimosdes@otenet.gr
http://www.dimos-deskatis.gr/
http://www.dimos-deskatis.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii 

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
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*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΛ 

 

ΕΛΣΦΟΕΣ 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

 



 

Σελίδα 72 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 



 

Σελίδα 74 

Δ. ΑΛΛΟΛ ΛΟΓΟΛ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτον Διμο Δεςκάτθσ*προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να 

αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να 

προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ 

Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τον ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2020*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ 

προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και 

θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 



 

Σελίδα 84 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ /Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ 
Ιδρφματοσ........................................................................ 
Κατάςτθμα............................................................................................. 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ.......... 
Ευρϊ.................................… 
Ρροσ 
ΔΘΜΟ Διμο Δεςκάτθσ  Δ/νςθΑνδρομάνασ 2 , ΑΦΜ 099573325  Δ.Ο.Υ. Γρεβενϊν 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία  παρζχεται 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, για ποςό των 
….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ του (όνομα διαγωνιηόμενου), Δ/νςθ. 
(ζδρα διαγωνιηόμενου), με ΑΦΜ …….. για τθ ςυμμετοχι τ.. ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό με 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν ………… για τον «Επαναλθπτικό διαγωνιςμό για τθν 
προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για το ζτοσ 2020»,  ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. ..... 
..../..../..2020 προκιρυξθ του Δθμάρχου ………………………………………….. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο 
τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω ……. που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι τ.. ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό κακϋ όλο 
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, 
από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν.................... 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
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Ονομαςία Τράπεηασ / Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ 
Ιδρφματοσ......................................................................... 
Κατάςτθμα............................................................................................. 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ.......... 
Ευρϊ.................................… 
Ρροσ  Διμο Δεςκάτθσ  Δ/νςθΑνδρομάνασ 2, ΑΦΜ 099573325 Δ.Ο.Υ. Γρεβενϊν 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του ποςοφ 
των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… 
……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με ΑΦΜ ………………. για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. Συνολικισ αξίασ ……….. για τον «Επαναλθπτικό διαγωνιςμό για τθν 
προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για το ζτοσ 2020», ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. ..... 
..../..../..2020 προκιρυξθ του Δθμάρχου …………………………………... 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν καλι εκτζλεςθ 
τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και 
κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν........................................... 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Σχζδιο Σφμβαςθσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ    
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                                                        Αναρτάται ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ  

ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ Ι ΝΡΔΔ       Δεςκάτθ,                2020 

Αρ. πρωτ: 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ Ι ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ (Σχζδιο) 

ΣτθΔεςκάτθ και ςτο …………………………., ςιμερα τθν  ….-…….-…… θμζρα ………………. και ϊρα …….. π.μ. οι κατωτζρω 
ςυμβαλλόμενοι: 

1. …………………………… Διμαρχοσ  ι πρόεδροσ  ΝΡΔΔ εκπροςωπϊντασ το  Διμου Δεςκάτθσ ι Φορζα αυτοφ (ΝΡΔΔ) 

2. ………………………….. νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ «………………………….», Δ/νςθ ……………………., ΤΚ …….., ΑΦΜ 
…………………, Δ.Ο.Υ. …………, ςτθν οποία ανατζκθκε θ προμικεια υγρϊν καυςίμων με τθν υπϋαρικ. …./.. απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ, καλοφμενοσ εφεξισ «Ρρομθκευτισ», ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν τα ακόλουκα: 

ΑΚΟ 1: ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, ανακζτει ςτον προμθκευτι, για λογαριαςμό του Διμου ι Φορζα τθν προμικεια 
των ειδϊν που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και περιλαμβάνονται ςτον ενδεικτικό  προχπολογιςμό, ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και ςτθν από …/…/…. προςφορά του προμθκευτι με ποςοςτό ζκπτωςθσ …..% ςτθ μζςθ τιμι 
λιανικισ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ για τον Ν. Γρεβενϊν  του παρατθρθτθρίου 
τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ για τα υγρά καφςιμα και τθν ςυμφερότερθ 
προςφορά από άποψθ τιμισ για τα λιπαντικά  

Θ ςυμβατικι αξία τθσ προμικειασ ορίηεται ςε …………….. € (ιτοι ………….. € με το Φ.Ρ.Α.)  Κ.Α. ..............  

Αναλυτικά τα είδθ είναι τα εξισ: 

Α/Α           CPV                     ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ                      (Λίτρα)     ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ   Ι ΤΛΜΘ   

 

Ο Διμοσ Δεςκάτθσ ι Φορζασ 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  Διμου ι  Φορζα. 

Για τα υγρά καφςιμα θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ (……%) ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ, όπωσ 
αυτι προςδιορίηεται για τοΝ. Γρεβενϊν από το παρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου  Ανάπτυξθσ & 
Ανταγωνιςτικότθτασ είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και δεν υπόκειται 
για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ. 

Πλεσ οι τιμζσ νοοφνται για εμπόρευμα παραδοτζο ελεφκερο από δαςμοφσ και τζλθ  ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α. 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ωσ 31-12-2020. Σε περίπτωςθ που με τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ τθσ 
ςφμβαςθσ δεν ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό ποςό, ο Διμοσ Δεςκάτθσ και τα Νομικά Ρρόςωπα ζχουν το δικαίωμα 
να παρατείνουν τθ χρονικι ιςχφ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ 
ςε άλλο προμθκευτι και για χρονικό διάςτθμα ζωσ δφο (2) μινεσ, με απόφαςθ του Δ.Σ. και με απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ του αναδόχου . 

ΑΚΟ 2: ΤΟΡΟΣ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΛ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Τα ανωτζρω (άρκρο 1) είδθ, κα παραδοκοφν ωσ εξισ: 

Τόποσ παράδοςθσ: Θ παράδοςθ των καυςίμων κζρμανςθσ κα γίνεται ςτα κτιρια του Διμου Δεςκάτθσ ι του 
Φορζα. 

Τα καφςιμα κίνθςθσ κα παραδίδονται ςτα αυτοκίνθτα του Διμου Δεςκάτθσ ι του Φορζα από πρατιριο του 
προμθκευτι. 

Τα λιπαντικά ςτθν ζδρα του Διμου Δεςκάτθσ. 
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Τρόποσ παράδοςθσ: Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται με βυτίο του προμθκευτι και με μεταφορικά 
ζξοδα του προμθκευτι (μεταφορά) φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Τα υγρά καφςιμα κίνθςθσ 
από πρατιριο του προμθκευτι φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ και του οδθγοφ του οχιματοσ. 

Χρόνοσ παράδοςθσ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των καυςίμων κζρμανςθσ ςτα κτιρια ορίηεται ςε δφο (2) θμζρεσ από 
τθν αποςτολι ζγγραφθσ εντολισ. Για τα καφςιμα κίνθςθσ ο εφοδιαςμόσ των οχθμάτων κα πραγματοποιείται άμεςα 
από τα πρατιρια του προμθκευτι με τθν επίδειξθ τθσ ζγγραφθσ εντολισ, για τα λιπαντικά δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ 
από τθν λιψθ τθσ ζγγραφθσ παραγγελίασ . 

ΑΚΟ 3: ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

Τα είδθ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που επιβάλει θ ςχετικι νομοκεςία 
(προδιαγραφζσ κρατικϊν διυλιςτθρίων), οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ, θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ τθσ 
προμικειασ και όπωσ αναφζρει θ προςφορά του προμθκευτι. 

Ο προμθκευτισ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα υγρά καφςιμα και λιπαντικά  που κα 
προμθκεφςει κα ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των χαρακτθριςτικϊν και 
τθσ προςφοράσ και ότι κα είναι ςτο ςφνολό τουσ άριςτθσ ποιότθτασ απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, προςμίξεισ 
κ.λ.π. και ότι κα είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 

ΑΚΟ 4: ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ κατζκεςε τθν υπ’ αρίκμ. …………………………… εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθσ τράπεηασ ………………. φψουσ ………………. €, που καλφπτει το πζντε επί  
τοισ εκατό (5%) τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν,  χωρίσ Φ.Ρ.Α. όπωσ αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. 

ΑΚΟ 5: ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ,  που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω 
νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Ο Διμοσ Γρεβενϊν και τα Νομικά πρόςωπα κατά τθν παράδοςθ – παραλαβι διατθροφν το δικαίωμα να 
αποςτζλλουν δείγματα από τα προσ προμικεια είδθ για ανάλυςθ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, ϊςτε να ελζγχεται 
τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 

Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, όποτε του ηθτθκεί από τθν υπθρεςία να προβεί ςε εξζταςθ 
δείγματοσ οποιουδιποτε προμθκευόμενου είδουσ από το αρμόδιο τμιμα του Γ.Κ.Χ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (προςωρινισ –οριςτικισ - 
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 κατϋ ζφεςθ 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 κατϋζφεςθ 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 κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
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 
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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. 

ΑΚΟ 6: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των τμθματικϊν παραδόςεων των υλικϊν. 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. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία ελζγχου και εκκακάριςθσ δαπανϊν, με κάκε τιμολόγιο που εκδίδει, το ςχετικό Δελτίο Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν 
(Ρινάκιο) το οποίο εκδίδεται από το τμιμα παρατθρθτθρίων τιμϊν &τιμολθψιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 
& Καταναλωτι και αναγράφονται ςε αυτό οι τιμζσ των καυςίμων ςφμφωνα με το οποίο εκδίδεται το ςχετικό ζνταλμα 
πλθρωμισ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνει με εξόφλθςθ του ποςοφ μετά τθν παραλαβι των υπό 
προμικεια υλικϊν και αφοφ ςυνταχκοφν όλα τα νόμιμα δικαιολογθτικά και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν 
διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα των υγρϊν καυςίμων. 

Ο προμθκευτισ υγρϊν καυςίμων υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου και εκκακάριςθσ 
δαπανϊν, με κάκε τιμολόγιο που εκδίδουν, το ςχετικό Δελτίο Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν (Ρινάκιο) το οποίο εκδίδεται από 
το τμιμα παρατθρθτθρίων τιμϊν &τιμολθψιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου & Καταναλωτι και αναγράφονται 
ςε αυτό οι τιμζσ των καυςίμων ςφμφωνα με το οποίο εκδίδεται το ςχετικό ζνταλμα πλθρωμισ. 

Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Δεςκάτθσι του Φορζα. 

Επειδι θ παράδοςθ των καυςίμων κα είναι τμθματικι, ςφμφωνα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ του (Φορζασ) , 
κα εκδίδεται τιμολόγιο του προμθκευτι μετά τθν παράδοςθ των ειδϊν. Μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια 
ειδϊν, τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του προμθκευτι, τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν και τθν 
ολοκλιρωςθ κάκε νόμιμου ελζγχου από τθν Υπθρεςία του Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ο (Φορζασ) 
υποχρεοφται να εξοφλεί τον προμθκευτι εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ορίηεται από τθν υποπαρ. Η.5 του N. 
4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ». 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα. Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ.  

ΑΚΟ 7: ΚΑΤΘΣΕΛΣ-ΦΟΟΛ 

Τον ανάδοχο βαρφνουν, φόροι, τζλθ, χαρτόςθμα και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ και φόροι που προβλζπονται 
από τθν νομοκεςία, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ και ςτθ παροφςα ςφμβαςθ, πλθν του Φ.Ρ.Α. με τον οποίο βαρφνεται ο Διμοσ Δεςκάτθσ 
ι ο Φορζασ . 

ΑΚΟ 8: ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ-ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

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

ΑΚΟ 9 : OΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
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ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

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. 

ΑΚΟ 10: ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

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 ζχει 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 τθσ διακιρυξθσ 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. 

ΑΚΟ 11: ΚΘΥΞΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΛΣ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και ςτθν διακιρυξθ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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 πρόςτιμο 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. 

 

 Ο Διμαρχοσ Δεςκάτθσ      Ο Ανάδοχοσ  

Ι Ρρόεδροσ του ΝΡΔΔ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΛ – Υπόδειγμα Τεχνικισ  Ρροςφοράσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 
 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ      Δεςκάτθ   /   /2020 

 ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ      Αρ. Ρρωτ.:   

ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ 

Δ/νςθ: Ανδρομάνασ 2, ΤΚ 51200 

Ρλθροφορίεσ: Καραςτζργιοσ Ευκφμιοσ 

Τθλ.: 24623-51109 

ΦΑΞ: 24623-51105 
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ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ (DIESEL) 
 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΣΛΚΟΧΘΜΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

 

 Ρροδιαγραφι: …………………………………………………………….. 
 

 Φυςικοχθμικά  Χαρακτθριςτικά: 
 

ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ 

ΜΕΚΟΔΟΛ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΛΑ     

ASTM/IP ISO/EN   

ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 15 
0
C, kg/m

3
 

   

 

ΣΘΜΕΙΟ 
ΑΝΑΦΛΕΞΘΣ, 
min.  

0
C 

   
 

CFPP,  
0
C  1/10-

31/3  max. 
1/04-30/9  max. 

   

 

ΝΕΟ, 
mg/kgmax. 

   
 

ΝΕΟ ΚΑΙ 
ΥΡΟΣΤΘΜΑ,  
%v/v max. 

   

 

ΑΙΩ. 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, 
mg/kgmax. 

   
 

ΑΝΘ. 
ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ , 
%m/m 

   

 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 250 
0
C,  

0
C % v/v 

  

 
 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 350 
0
C, max. % v/v 

 

 

ΑΡΟΣΤΑΓΜΑ  95 
(v/v),  

0
C max. 

 
 

ΙΞΩΔΕΣ 40  
0
C,  

cst ι mm
2
/s 

   
 

ΘΕΙΟ, mg/kgmax.    

 

ΔΙΑΒ. ΧΑΛΚ. 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 

    

ΑΙΘΜΟΣ 
ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min 

   
 

ΔΕΙΚΤΘΣ 
ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min 
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ΑΝΤΟΧΘ ΣΤΘΝ 
ΟΞΕΙΔΩΣΘ, max. 
gr/m

3
 

   

 

ΣΘΜ. ΟΘΣ,   (
0
C) 

1/10 – 31/3 max. 
ΣΘΜ. ΟΘΣ,   (

0
C) 

1/4 - 30/9 max. 

   

 

ΧΩΜΑ    
 

YELLOW 
SOLVENT 124, 
mg/l max. 

   

 

ΤΕΦΑ, % m/m 
max. 

   
 

ΚΙΝΙΗΑΙΝΘ,  
mg/l 

   
 

ΡΟΛΥΚΥΚΛ. 
ΑΩΜ. ΥΔ/ΚΕΣ, 
%m/m 

   

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΤΘΤΑ 
διορκ.διαμ. 
φκοράσ 
ςφαιριδίου 
(wsd1.4) 60 

0
C,  

max. 
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ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΣΛΚΟΧΘΜΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 
 

 

 Ρροδιαγραφι: ……………………………………………………………… 
 

 Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά: 
 

ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ 

ΜΕΚΟΔΟΛ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΛΑ     

ASTM/IP ISO/EN   

ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 15 
0
C, kg/m

3
 

   

 

ΣΘΜΕΙΟ 
ΑΝΑΦΛΕΞΘΣ, 
min.  

0
C 

   

 

CFPP,  
0
C  1/10-

31/3  max. 
1/04-30/9  max. 

   

 

ΝΕΟ, 
mg/kgmax. 

   
 

ΝΕΟ ΚΑΙ 
ΥΡΟΣΤΘΜΑ,  
%v/v max. 

   
 

ΑΙΩ. 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, 
mg/kgmax. 

   

 

ΑΝΘ. 
ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ , 
%m/m 

   

 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 250 
0
C,  

0
C % v/v 

  

 

 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 350 
0
C, max. % v/v 

 

 

ΑΡΟΣΤΑΓΜΑ  95 
(v/v),  

0
C max. 

 

 

ΙΞΩΔΕΣ 40  
0
C,  

cst ι mm
2
/s 

   
 

ΘΕΙΟ, mg/kgmax.    

 

ΔΙΑΒ. ΧΑΛΚ. 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 
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ΑΙΘΜΟΣ 
ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min 

   
 

ΔΕΙΚΤΘΣ 
ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min 

   

 

ΑΝΤΟΧΘ ΣΤΘΝ 
ΟΞΕΙΔΩΣΘ, max. 
gr/m

3
 

   

 

ΣΘΜ. ΟΘΣ,   (
0
C) 

1/10 – 31/3 max. 
ΣΘΜ. ΟΘΣ,   (

0
C) 

1/4 - 30/9 max. 

   

 

ΧΩΜΑ    
 

YELLOW 
SOLVENT 124, 
mg/l max. 

   

 

ΤΕΦΑ, % m/m 
max. 

   
 

ΚΙΝΙΗΑΙΝΘ,  
mg/l 

   
 

ΡΟΛΥΚΥΚΛ. 
ΑΩΜ. ΥΔ/ΚΕΣ, 
%m/m 

   

 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΤΘΤΑ 
διορκ.διαμ. 
φκοράσ 
ςφαιριδίου 
(wsd1.4) 60 

0
C,  

max. 
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ΒΕΝΗΛΝΘΑΜΟΛΥΒΔΘ(premium RON/MON 95/85) 
 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΣΛΚΟΧΘΜΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 
 

 

 Ρροδιαγραφι: ……………………………………………………………… 
 
-               Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά: ………………………………………………. 
 
 

 ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ 
 ΜΕΚΟΔΟΛ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΟΛΑ     

 ASTM/IP  ISO/EN    

 ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 15 
0
C,  

kg/m
3
 

      
 

 ΑΡΟΣΤΑΞΘ 70 
0
C,  %v/v 

    

  
 

 ΑΡΟΣΤΑΞΘ 100 
0
C,  % 

v/v 
  

 

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 150 
0
C,  % 

v/v min. 
  

ΤΕΛΟΣ ΑΡΟΣΤΑΞΘΣ,  
0
C 

max 
 

 

ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ,  max.  
%v/v 

  

ΧΩΜΑ     

ΑΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ 
RON,  min 

   

 

ΜΟΛΥΒΔΟΣ,  mg/l max.     

ΤΑΣΘ ΑΤΜΩΝ, KPa     

ΘΕΙΟ,  mg/kgmax.     

ΒΕΝΗΟΛΙΟ, % v/v  max.    
 

ΑΩΜΑΤΙΚΑ , % v/v  
max. 

   
 

ΟΛΕΦΙΝΕΣ , % v/v  max.    
 

ΑΝΤΟΧΘ ΣΤΘΝ 
ΟΞΕΙΔΩΣΘ,  min. 

    

ΚΟΜΜΙΩΔΘ,  
mg/100ml   max. 

    

ΔΙΑΒΩΣΘ ΧΑΛΚΟΥ max 
(3h ςτουσ 50

0
C) 

   

 

ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΤΜΟΦΑΞΘΣ 
10VP +7 E70 max. 

   

 

ΚΙΝΙΗΑΙΝΘ, mg/l    
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ΡΕΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ, 
%m/m max. 

   

 

ΜΕΘΑΝΟΛΘ,   % v/v  
max. 

  

  

ΑΙΘΑΝΟΛΘ ,    % v/v  
max. 

 
 

ΙΣΟΡΟΡΥΛΙΚΘΑΛΚΟΟΛ
Θ, % v/v  max. 

 
 

ΤΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΘ 
ΑΛΚΟΟΛΘ, % v/v max. 

 

 

ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΘ 
ΑΛΚΟΟΛΘ, % v/v  max. 

 

 

ΑΙΘΕΕΣ  ( 5 άτομα C), 
% v/v  max, 

 
 

ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, 
% v/v  max. 

 

 

ΚΑΛΙΟ     
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ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ 

 
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

1 ΛΑΔΙ  SAE10W /40  

2 ΛΑΔΙ  SAE15W /40  

3 ΛΑΔΙ  SAE20 W/50  

4 ΓΑΣΟ  ΛΙΘΙΟΥ  

5 ΒΑΛΒΟΛΙΝΘ SAE80W/90  

6 ΛΑΔΙ  ΥΔΑΥΛΙΚΟΥ ISO46,  

7 ΛΑΔΙ  ΥΔΑΥΛΙΚΟΥ ISO68  

8 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  

9 ΛΑΔΙ ΥΔΑΥΛΙΚΟΥ Νο 10W  

10 ΛΑΔΙ    ΑTF-6  

11 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΡΑΑΦΛΟΥ (G12) ΓΙΑ 
ΚΙΝΘΤΘΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

12 ΑΝΤΙΒΑΚΤΘΙΑΚΟ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ  

13 ΑΝΤΙΡΑΓΩΤΙΚΟ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ  

 
……………………………,   ……/……/2020 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

(ΣΦΑΓΛΔΑ, ΥΡΟΓΑΦΘ) 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ  
Αρικ. Ρρωτ: 230 
 

ΡΕΛΛΘΨΘ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 
 
 Ο Διμοσ Δεςκάτθσ διακθρφττει τθ διενζργεια επαναλθπτικοφ θλεκτρονικοφ δθμόςιου ανοικτοφ 
διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν προμικεια «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για το 
ζτοσ 2020»για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κίνθςθσ των οχθμάτων και κζρμανςθσ των κτιρίων του Διμου και των 
νομικϊν προςϊπων του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.   
Ο  διαγωνιςμόσ κα  πραγματοποιθκεί με  χριςθ   τθσ  πλατφόρμασ του  Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  www.promitheus.gov.gr  του Συςτιματοσ. Θμερομθνία και 

ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν : 28/01/2020 , 15:00 μ.μ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ,  δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ  ςτο Σφςτθμα. 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του Συςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν  παρ.3 του  άρκρου 6 του  
Ν.4155/2013 και το άρκρο 6 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/2013. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει 
τιμισ, α) για τα καφςιμα υπολογιηόμενθ με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι 
λιανικισ πϊλθςθσ του καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ περιοχισ, του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν 
Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (άρκρο 63 του Ν. 4257/2014) και β) για τα 
λιπαντικά ςφμφωνα με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 

  
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των  139.232,35€ μαηί με το Φ.Ρ.Α. 

  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν : 
α. Ζλλθνεσ 
β. Αλλοδαποί 
γ. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά  
δ. Συνεταιριςμοί 
ε. Ενϊςεισ προμθκευτϊν 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ορίηεται ςε ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%) τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εκτόσ Φ. Ρ. Α. , ςφμφωνα µε το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. Πταν θ προςφορά αφορά ζνα επιμζρουσ είδοσ ι 
κατθγορία  από το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ προεκτιμϊμενθσ 
αξίασ που αντιςτοιχεί ςτο επιμζρουσ είδοσ ι κατθγορίασ  εκτόσ Φ.Ρ.Α.  
 Τα  ςχετικά  με  τον  προκθρυςςόμενο  διαγωνιςμό  ζγγραφα είναι αναρτθμζνα ςτον διαδικτυακό τόπο του 
ΕΣΘΔΘΣ, www.promitheus.gov.gr, με αρ. ςυςτιματοσ : 84100  

Ρλθροφορίεσ μποροφν να  λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ  και ϊρεσ  από τθν 
Τεχνικι Υπθρεςία Διμου Δεςκάτθσ, οδόσ Ανδρομάνασ 2, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ Καραςτζργιοσ Ευκφμιοσ, τθλ. 
2462351109 ι από τθν ιςτοςελίδα του Διμου (www.dimos-deskatis.gr). 

Δεςκάτθ, 17-01-2020 

 
Ο Διμαρχοσ Δεςκάτθσ 

 
 

Δθμιτριοσ Κορδίλασ 
 

                                                           
 

 

 

 

 

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