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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)
Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ

099573325

1

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΑΝΔΟΜΑΝΑΣ 2

Ρόλθ

ΔΕΣΚΑΤΘ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

512 00

2

Χϊρα

Κωδικόσ ΝUTS3
Τθλζφωνο

24623-51101

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

24623-51105

4

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Τεχνικι Υπθρεςία Διμου Δεςκάτθσ,
τθλ.
24623-51104,
φαξ.
24623-51105,
tkarastergios@gmail.com,
Καραςτζργιοσ
Ευκφμιοσ,

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.dimos-deskatis.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

5

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6 ο Διμοσ Δεςκάτθσ και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ).7
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.8
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ο νόμοσ 4412/2016 (Α' 147) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 9.

1
2
3
4

5
6

7

8

9

Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ
υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ
του ν. 4412/2016
Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ του Δθμοςίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του
άρκρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια,
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ)
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα)
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Στοιχεία Επικοινωνίασ 10
α)

β)

γ)
δ)

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ https://dimos-deskatis.gr/ και τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.11
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: https://dimosdeskatis.gr/
H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.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 ςφμβαςθσ12
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Δεςκάτθσ και τα Νομικά πρόςωπα
αυτοφ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τισ με Κ.Α.: 10-6641.001, 15-6641.001, 20-6641.001,
25-6641.001, 30-6641.001, 35-6641.002, 15-6643.001, 10-6641.003, 15-6641.003, 25-6641.003, 306641.003, 35-6641.003, 10-6643.002, 10-6641.002, 15-6641.002, 20-6641.002, 25-6641.002, 30-6641.002,
10-6641.004, 15-6641.004, 25-6641.004, 30-6641.004 ςχετικζσ πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Φορζα: Διμοσ Δεςκάτθσ.13
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ πολυετοφσ ζγκριςθσ με αρ. πρωτ. 7030/01-11-2022
(ΑΔΑΜ 21REQ009455476, ΑΔΑ ΨΚ6ΘΩ9Υ-0ΔΜ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ
πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβε α/α ……. καταχϊρθςθσ ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο
εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα….14.
[ε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα
επόμενα οικονομικά ζτθ, αναφζρεται μόνο ο αρικμόσ τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ (ΑΔΑΜ….,ΑΔΑ…..), κατά τα
οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του π.δ 80/2016, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 67 και 68
του ν. 4270/2014 (Α` 143) ]
10
11

12

13

14

Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται: «Η πρόςβαςθ ςτα
ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..»
Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η του άρκρου
53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21)
Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ,
οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ
αναφζρουν απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ
δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου
φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε
περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ
πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ
ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ
διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου
απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ
είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4»
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
«Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για το ζτοσ 2022» του Διμου Δεςκάτθσ και των Νομικϊν
προςϊπων αυτοφ.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ-ΣΗΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΔΑ 1. ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.1 ΚΑΤΗΜΑ

Α/Α

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

18.000

0,916

16.488,00

13.500

0,737

9.949,50

( Δθμοτικό Γυμναςτιριο )

5.000

0,737

3.685,00

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ (Κζντρου
Κοινότθτασ)

1.475

0,737

1.087,08

Βενηίνθ Αμόλυβδθ ( οχιματα)

4.550

1,165

5.300,75

2.500

1,165

2912,50

Είδοσ προμικειασ

1

Πετρζλαιο DIESEL κίνθςθσ

2

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

3

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

4

5
6

Βενηίνθ Αμόλυβδθ ( Χλοοκοπτικά –
Μεςινεηεσ - Aςφαλτοκόπτθ)
ΣΥΝΟΛΟ

39.422,83

ΦΡΑ 24%

9461,48

ΣΥΝΟΛΟ

48.884,31

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 1.2 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
(λίτρα)

ΤΙΜΘ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Λάδι κινθτιρα SAE 10W40

50

4,50

225,00

2

Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15W40

200

4,00

800,00

3

Λάδι κινθτιρα SAE 20W50

200

4,00

800,00

4

Γράςο λικίου (Κg)

60

5,00

300,00

5

Βαλβoλίνθ SAE80W90

30

4,00

120,00

6

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 46

200

2,50

500,00
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7

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68

150

2,50

375,00

8

Αντιψυκτικό

100

2,50

250,00

9

Λάδι Νο 10W υδραυλικοφ
(4 λίτρων)

10

2,50

25,00

10

Λάδι AΣF - Α (δοχείο 4 λίτρων)

8

5,00

40,00

11

Αντιψυκτικό Παραφλοφ (G12) για
κινθτιρεσ αλουμινίου

20

4,00

80,00

12

Αντιβακτθριακό Πετρελαίου

10

8,00

80,00

13

Αντιπαγωτικό Πετρελαίου

10

4,00

40,00
ΣΥΝΟΛΟ

3.635,00

ΦΡΑ 24%

872,40

ΣΥΝΟΛΟ

4.507,40

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 1.3 ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α

Είδοσ προμικειασ

1

Πετρζλαιο DIESEL κίνθςθσ

2

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

3

Βενηίνθ Αμόλυβδθ ( οχιματα)

4

Βενηίνθ Αμόλυβδθ
(Χλοοκοπτικά - Μεςινζηεσ)

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

0,916

18.778,00

0,737

5.159,00

400

1,165

466,00

2.500

1,165

20.500
7.000

2.912,50

ΣΥΝΟΛΟ

27.315,50

Φ.Ρ.Α. 24%

6.555,72

ΣΥΝΟΛΟ

33.871,22

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 1.4 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
(λίτρα)

ΤΙΜΘ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Λάδι κινθτιρα SAE 10W40

30

4,50

135,00

2

Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15W40

200

4,00

800,00

3

Λάδι κινθτιρα SAE 20W50

200

4,00

800,00

4

Γράςο λικίου (Κg)

40

5,00

200,00

5

Βαλβoλίνθ SAE80W90

30

4,00

120,00
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6

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 46

200

2,50

500,00

7

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68

100

2,50

250,00

8

Αντιψυκτικό

100

2,50

250,00

9

Λάδι Νο 10W υδραυλικοφ
(4 λίτρων)

10

2,50

10

Λάδι AΣF Α (δοχείο 4 λίτρων)

4

5,00

20,00

11

Αντιψυκτικό Παραφλοφ (G12) για
κινθτιρεσ αλουμινίου

20

4,00

80,00

12

Αντιβακτθριακό Πετρελαίου

10

8,00

80,00

13

Αντιπαγωτικό Πετρελαίου

10

4,00

40,00

25,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

3.300,00
792,00
4.092,00

ΦΟΕΑΣ 2. ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΕΡΑΡ)
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 2.1 ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α

Είδοσ προμικειασ

1

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

2

Βενηίνθ Αμόλυβδθ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)
5.000

Μονάδοσ
0,737

(Ευρϊ)
3.685,00

1.350

1,165

1.572,75

ΣΥΝΟΛΟ

5.257,75

Φ.Ρ.Α. 24%

1.261,86

ΣΥΝΟΛΟ

6.519,61

ΦΟΕΑΣ 2. ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΕΡΑΡ)
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 2.2 ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α
1

Είδοσ προμικειασ
Βενηίνθ Αμόλυβδθ

Ροςότθτα
(λίτρα)
1.350
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Τιμι

Δαπάνθ

Μονάδοσ
1,165

(Ευρϊ)
1.572,75

ΣΥΝΟΛΟ

1.572,75

Φ.Ρ.Α. 24%

377,46

ΣΥΝΟΛΟ

1.950,21

ΦΟΕΑΣ 3. Ν.Ρ.Δ.Δ. ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΟΜΑΝΑ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 3.1 ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α

Είδοσ προμικειασ

1

Ρετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

Ροςότθτα
(λίτρα)
18.000

Τιμι
Μονάδοσ
0,737

Δαπάνθ
(Ευρϊ)
13.266,00

ΣΥΝΟΛΟ

13.266,00

Φ.Ρ.Α. 24%

3.183,84

ΣΥΝΟΛΟ

16.449,84

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)
14.000

1

Τιμι
Μονάδοσ
0,737

Δαπάνθ
(Ευρϊ)
10.318,00

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ
ΣΥΝΟΛΟ

10.318,00

Φ.Ρ.Α. 24%

2.476,32

ΣΥΝΟΛΟ

12.794,32

ΦΟΕΑΣ 4. ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 4.1 ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α
1

Είδοσ προμικειασ
Ρετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

Ροςότθτα
(λίτρα)
20.000

Τιμι

Δαπάνθ

Μονάδοσ
0,737

(Ευρϊ)
14.740,00

ΣΥΝΟΛΟ

14.740,00

Φ.Ρ.Α. 24%

3.537,60

ΣΥΝΟΛΟ

18.277,60

ΦΟΕΑΣ 4. ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 4.2 ΚΑΥΣΙΜΑ
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Α/Α

Είδοσ προμικειασ

1

Ρετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

Ροςότθτα
(λίτρα)
9.000

Τιμι
Μονάδοσ
0,737

Δαπάνθ
(Ευρϊ)
6.633,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.633,00

Φ.Ρ.Α. 24%

1.591,92

ΣΥΝΟΛΟ

8.224,92

ΦΟΕΑΣ 5. ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 5.1 ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α
1

Είδοσ προμικειασ
Ρετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

Ροςότθτα
(λίτρα)
24.000

Τιμι

Δαπάνθ

Μονάδοσ
0,737

(Ευρϊ)
17.688,00

ΣΥΝΟΛΟ

17.688,00

Φ.Ρ.Α. 24%

4.245,12

ΣΥΝΟΛΟ

21.933,12

ΦΟΕΑΣ 5. ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 5.2 ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α
1

Είδοσ προμικειασ
Ρετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

Ροςότθτα
(λίτρα)
12.000

Τιμι

Δαπάνθ

Μονάδοσ
0,737

(Ευρϊ)
8.844,00

ΣΥΝΟΛΟ

8.844,00

Φ.Ρ.Α. 24%

2.122,56

ΣΥΝΟΛΟ

10.966,56

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
1
2

3

4

5

6

ΡΕΤ. ΚΙΝΘΣΘΣ
ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΡΕΤ. ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΔΘΜ.
ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ
ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΚΕΝΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ
ΒΕΝΗΙΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ
(ΟΧΘΜΑΤΑ)
ΒΕΝΗΙΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ
(ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΑ
ΚΛΡ)

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ: 20/3/20
ΚΙΝΘΣΘΣ :02/10/2020)

ΔΑΡΑΝΘ

18.000

0,916

16.488,00

13.500

0,737

9.949,50

5.000

0,737

3.685,00

1.475

0,737

1.087,08

4.550

1,165

5.300,75

2.500

1,165

2912,50

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Ρ.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

CPV
09134100-8
09135100-5

09135100-5

09135100-5

09132100-4

09132100-4

39.422,83
9461,48
48.884,31

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
7
8

9

10

ΡΕΤ. ΚΙΝΘΣΘΣ
ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΒΕΝΗΙΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ
(ΟΧΘΜΑΤΑ)
ΒΕΝΗΙΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ
(ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΑ
ΚΛΡ)

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ: 20/3/20
ΚΙΝΘΣΘΣ :02/10/2020)

ΔΑΡΑΝΘ

20.500

0,916

18.778,00

7.000

0,737

5.159,00

400

1,165

466,00

CPV
09134100-8
09135100-5

09132100-4

2.500

1,165

2.912,50
09132100-4

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Ρ.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

27.315,50
6.555,72
33.871,22

ΦΟΕΑΣ 2. : ΔΕΡΑΡ
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ: 30/4/19
ΚΙΝΘΣΘΣ :03/9/2019)
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ΔΑΡΑΝΘ

CPV

11
12

ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΒΕΝΗΙΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ

5.000

0,737

3.685,00

1.350

1,165

1.572,75

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Ρ.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

09135100-5
09132100-4

5.257,75
1.261,86
6.519,61

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ

13

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΒΕΝΗΙΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

1.350

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 03/9/18)

1,165

ΔΑΡΑΝΘ

1.572,75
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Ρ.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

CPV
09132100-4

1.572,75
377,46
1.950,21

ΦΟΕΑΣ 3. : Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΑΝΔΟΜΑΝΑ»
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ

14

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

18.000

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19)

0,737

ΔΑΡΑΝΘ

13.266,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Ρ.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

CPV
09135100-5

13.266,00
3.183,84
16.449,84

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ

15

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

14.000

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19)

0,737

ΔΑΡΑΝΘ

10.318,00

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Ρ.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

CPV
09135100-5

10.318,00
2.476,32
12.794,32

ΦΟΕΑΣ 4. : ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ

16

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19)

20000

0,737
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Ρ.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ
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ΔΑΡΑΝΘ

CPV

14.740,00
14.740,00

09135100-5

3.537,60
18.277,60

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ

17

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19)

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

9.000

ΔΑΡΑΝΘ

0,737

6.633,00

CPV
09135100-5

6.633,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.591,92

Φ.Ρ.Α. 24%

8.224,92

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΕΑΣ 5. : ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ

18

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19)

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

24.000

ΔΑΡΑΝΘ

0,737

17.688,00

CPV
09135100-5

17.688,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.245,12

Φ.Ρ.Α. 24%

21.933,12

ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ
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ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΛΙΑΝΙΚΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/4/19)

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΙΤΑ)

12.000

ΔΑΡΑΝΘ

0,737

8.844,00

CPV
09135100-5

8.844,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.122,56

Φ.Ρ.Α. 24%

10.966,56

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΕΩΝ

145.057,83

Φ.Ρ.Α. 24%

34.813,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

179.871,71

ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ
ΦΟΕΑΣ 1. ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ
Α/Α

20

ΕΙΔΟΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (λίτρα)

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΡΑΝΘ
(ΕΥΩ)

225,00

CPV
24951000-5

800,00

24951000-5

Λάδι κινθτιρα SAE10/40

50

4,50

Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15/W40

200

4,00

Λάδι κινθτιρα SAE20W/50

200

4,00

800,00

24951000-5

Γράςο λικίου (Κγρ)
Βαλβολίνθ SAE80/W90

60

5,00

300,00

24951000-5

30

4,00

120,00

24951000-5

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO46
Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO68

200

2,50

500,00

24951000-5

150

2,50

375,00

24951000-5

Αντιψυκτικό

100

2,50

250,00

24951311-8

Λάδι Νο 10 W υδραυλικοφ (4 λίτρων)

10

2,50

25,00

24951000-5
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8

Λάδι ΑΤF-Α (δοχείο 4 λίτρα)
Αντιψυκτικό Ραραφλοφ (G12) για κινθτιρεσ
αλουμινίου

20

Αντιβακτθριακό πετρελαίου

10

Αντιπαγωτικό πετρελαίου

10

5,00

40,00
4,00

8,00
4,00

ΣΥΝΟΛΟ

80,00
80,00
40,00

24951000-5
24951311-8
24957000-7
24951310-1

3.635,00

Φ.Ρ.Α. 24%

872,40

ΣΥΝΟΛΟ

4.507,40

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (λίτρα)

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΡΑΝΘ
(ΕΥΩ)

30

4,50

135,00

CPV
24951000-5

200

4,00

800,00

24951000-5

200

4,00

800,00

24951000-5

40

5,00

200,00

24951000-5

30

4,00

120,00

24951000-5

200

2,50

500,00

24951000-5

100

2,50

250,00

24951000-5

100

2,50

250,00

24951311-8

10

2,50

25,00

24951000-5

4

5,00

20,00

24951000-5

20

4,00

80,00

24951311-8

10

8,00

80,00

24957000-7

10

4,00

40,00

24951310-1

Λάδι κινθτιρα SAE10/40
Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15/W40
Λάδι κινθτιρα SAE20W/50
Γράςο λικίου (Κγρ)
Βαλβολίνθ SAE80/W90
Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO46
Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO68
Αντιψυκτικό

21

Λάδι Νο 10 W υδραυλικοφ (4 λίτρων)
Λάδι ΑΤF-Α (δοχείο 4 λίτρα)
Αντιψυκτικό Ραραφλοφ (G12) για κινθτιρεσ
αλουμινίου
Αντιβακτθριακό πετρελαίου
Αντιπαγωτικό πετρελαίου
ΣΥΝΟΛΟ

3.300,00

Φ.Ρ.Α. 24%

792,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.092,00

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

ΚΩΓΗΚΟΗ CPV ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ

Α/Α

Δίδνο πξνκήζεηαο
Κσδηθόο CPV
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1

Πεηρέιαηο ζέρκαλζες

09135100-5

2

Πεηρέιαηο ληίδει

09134100-8

3

Ακόισβδε βελδίλε

09132100-4

4

Γράζα θαη ιηπαληηθά

24951000-5

5

Αληηυσθηηθά παραζθεσάζκαηα

24951311-8

6

Αποπαγφηηθά σγρά

24951310-1

7

Υεκηθά Πρόζζεηα

24957000-7

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.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 197.038,18 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 158.901,75 €, και Φ.Ρ.Α. 38.136,43 €.
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 31-12-2022. 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. 7018/27-10-2021 μελζτθ)

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ15:
15

Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν
κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ
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*Γενικζσ διατάξεισ δθμοςίων ςυμβάςεων+
- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
-

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

-

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

-

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

-

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) *ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ]

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
*ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του

τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ
προςαρμογισ των εν λόγω όρων.
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Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

του Ν. 4555/2018 (Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ
Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ 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. 301/2020 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ, περί «Συγκρότθςθσ επιτροπισ διενζργειασ
δθμοπραςιϊν και αξιολόγθςθσ προςφορϊν προμθκειϊν-υπθρεςιϊν, για το ζτοσ 2021, βάςει του
Νόμου 4412/2016»

-

Τθν 216/2020 απόφαςθ Δθμ. Συμβουλίου Δεςκάτθσ, για τθν «Συγκρότθςθ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ
και παραλαβισ προμθκειϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 για το ζτοσ 2021».

-

Τθν υπ’ αρικμ. 218/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ «Ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ,
του τρόπου εκτζλεςθσ, τθσ αρικμ. Ρρωτ. 7018/27-10-2021 μελζτθσ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και
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 2022».
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 19/11/2021 και ϊρα 15:00 16
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)

1.6 Γεκνζηόηεηα
A.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 17

Θ προκιρυξθ18 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:
141708, και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο19 20 21, ςφμφωνα με το άρκρο
66 του Ν. 4412/2016 :
1. Σε δφο θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ
2. Σε μία εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα
3. Θα κοινοποιθκεί για ανάρτθςθ ςτο Επιμελθτιριο Γρεβενϊν.
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): https://dimos-deskatis.gr/ ςτθ διαδρομι : dimos-deskatis.gr/enimerosi/dimoprasies-diagonismi
Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ,
με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, θ οποία
προςτζκθκε με το άρκρο 46 του Ν. 3801/09, που παρότι ζχουν καταργθκεί ςφμφωνα με τθν περ. (35) τθσ
παρ.1 του άρκρου 377, παραμζνουν ςε ιςχφ με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379 του Ν.
4412/2016, όπου ωσ χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ θ 1θ Ιανουαρίου 2021. (Υπ. Εςωτ. Αποκ. & Θλεκ. Διακυβ.
16

17

18

19

20

21

Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου
121 του ίδιου νόμου.
Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.
Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021.
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ
του ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35)
και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021.
Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ
Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
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Εγκφκλιοσ 11, ΑΡ/27754/28.06.2010). Επιπλζον ζχει ιςχφ θ αρικ. 204/2010 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ
Συμβουλίου ςφμφωνα με τθν οποία θ ρφκμιςθ του άρκρου 46 του Ν. 3801/2009 αφορά το ςφνολο των
προβλεπόμενων υποχρεωτικϊν δθμοςιεφςεων διαγωνιςμϊν ΟΤΑ Αϋ βακμοφ και όχι μόνο ςτισ
δθμοςιεφςεισ που προβλζπονται από το Ν. 3548/2007. 22

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,23
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

22

23

Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.
Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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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,24 είναι τα ακόλουκα:
1.
2.

Θ με αρ. 7123/3-11-2021 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ 21PROC009468050)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+

3.

Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ

4.

Θ με αρικμό 7018/27-10-2021 Μελζτθ Ρρομικειασ του Διμου Δεςκάτθσ.

5.

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

6.

Θ οικονομικι προςφορά 25

7.

Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ.

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)27.

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
24

25

26

27

Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ
ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ
του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του
περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων
από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν
πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ
οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Συμπλθρϊνονται τυχόν άλλα ζγγραφα ςφμβαςθσ ι τεφχθ που θ Α.Α. κρίνει αναγκαία με ςκοπό να περιγράψει ι να
προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.
Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και
τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των
ενδιαφερομζνων.
Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και
τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των
ενδιαφερομζνων.
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ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
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 περιπτϊςεισ28:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ29.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ30 ςυντάςςονται
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 31.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα32.

28
29

30
31
32

Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ)
Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
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2.1.5 Δγγπήζεηο33
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)34, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ35. 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, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ36.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Υποδείγματα εγγυθτικϊν παρατίκενται ςτο παράρτθμα VΙ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.

33
34
35

36

Άρκρο 72 ν. 4412/2 016
Ρρβλ. άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018),
Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ.
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975).
Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016

Σελίδα 23

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 ΣΔΣ37, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 738 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
ςυμβάςεων39.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ40
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον41.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο42
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 των 1.589,02 ευρϊ.
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:

37
38

39

40

41
42

Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1,
2, 4, 5, 6 και 7.
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα»
κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα,
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.
Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι
προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ».
Άρκρο 19 ν. 4412/2016.
Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016.
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ΦΟΕΑΣ 1. : ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ

ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ)

ΔΑΡΑΝΘ

1

Ρετρζλαιο
DIESEL
κίνθςθσ

18.000

1,228

22.104,00

2

Ρετρζλαιο
DIESEL
κζρμανςθσ

3.000

0,956

2.868,00

3

( Δθμοτικό
Γυμναςτιρι
ο)

4.550

1,441

6.556,55

4

Βενηίνθ
Αμόλυβδθ (
οχιματα)

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)

221,04

28,68

65,57

2500

1,441

3.602,50

36,03

Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ

1
2

3

4

ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΚΛΝΘΣΘΣ
ΡΕΤ.
ΚΕΜΑΝΣΘΣ
ΒΕΝΗΛΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ
(ΟΧΘΜΑΤΑ)
ΒΕΝΗΛΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ
(ΧΛΟΟΚΟΡΤΛ
ΚΑ ΚΛΡ)

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ)

ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ
(ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 28/04/17)

ΔΑΡΑΝΘ

18.000

1,228

22.104,00

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)
221,04

7.000

0,956

6.692,00

66,92

400

1,441

576,40

5,76

2.500

1,441

3.602,50
36,03

ΦΟΕΑΣ 2. : ΔΕΡΑΡ
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ

12

ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΚΕΜΑΝΣΘΣ
ΒΕΝΗΛΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ

13

ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ
ΒΕΝΗΛΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ

11

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ)

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

ΔΑΡΑΝΘ

5.500

0,956

5.258,00

1.400

1,441

2.017,40

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)
52,58
20,17

Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
(ΛΛΤΑ)

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

ΔΑΡΑΝΘ

1.400

1,441

2.017,40

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)
20,17

ΦΟΕΑΣ 3. : Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΑΝΔΟΜΑΝΑ»
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ)

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

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)

14

ΡΕΤ.
ΚΕΜΑΝΣΘΣ

15

ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΚΕΜΑΝΣΘΣ

14.000

0,956

13.384,00
133,84

Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ)

10.000

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

0,956

ΔΑΡΑΝΘ

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)

9.560,00
95,60

ΦΟΕΑΣ 4. : ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ

16

ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΚΕΜΑΝΣΘΣ

17

ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΚΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ)

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

ΔΑΡΑΝΘ

15.000

0,956

14.340,00

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)
143,40

Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ)

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

9.000

0,956

ΔΑΡΑΝΘ

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)

8.604,00
86,04

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

18

ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΚΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ)

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

ΔΑΡΑΝΘ

18000

0,956

17.208,00

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)
172,08

Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ

19

ΕΛΔΟΣ
ΚΑΥΣΛΜΟΥ
ΡΕΤ.
ΚΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΛΛΤΑ)

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

ΔΑΡΑΝΘ

12.000,00

0,956

11.472,00

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€)
114,72

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ - ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΘΣ

Α/Α

ΕΛΔΟΣ ΛΑΔΛΟΥ
Λάδι κινθτιρα SAE10/40
Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15/W40
Λάδι κινθτιρα SAE20W/50
Γράςο λικίου (Κγρ)
Βαλβολίνθ SAE80/W90

20

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO46
Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO68
Αντιψυκτικό
Λάδι Νο 10 W υδραυλικοφ (4 λίτρων)
Λάδι ΑΤF-6 (δοχείο 4 λίτρα)
Αντιψυκτικό Ραραφλοφ (G12) για
κινθτιρεσ αλουμινίου

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (λίτρα)

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΡΑΝΘ
(ΕΥΩ)

50

4,50

225,00

200

4,00

800,00

200

4,00

800,00

60

5,00

300,00

30

4,00

120,00

200

2,50

500,00

150

2,50

375,00

100

2,50

250,00

10

2,50

25,00

8

5,00

40,00

20

4,00

80,00
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ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΘΣ (€)

36,35

Αντιβακτθριακό πετρελαίου
Αντιπαγωτικό πετρελαίου

10

8,00

80,00

10

4,00

40,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.635,00

Δ.Ε. ΧΑΣΛΩΝ

Α/Α

ΕΛΔΟΣ ΛΑΔΛΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (λίτρα)

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΡΑΝΘ
(ΕΥΩ)

30

4,50

135,00

200

4,00

800,00

200

4,00

800,00

40

5,00

200,00

30

4,00

120,00

200

2,50

500,00

100

2,50

250,00

100

2,50

250,00

10

2,50

25,00

4

5,00

20,00

20

4,00

80,00

10

8,00

80,00

10

4,00

40,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.300,00

Λάδι κινθτιρα SAE10/40
Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15/W40
Λάδι κινθτιρα SAE20W/50
Γράςο λικίου (Κγρ)
Βαλβολίνθ SAE80/W90
Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO46
Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO68
21

Αντιψυκτικό
Λάδι Νο 10 W υδραυλικοφ (4 λίτρων)
Λάδι ΑΤF-6 (δοχείο 4 λίτρα)
Αντιψυκτικό Ραραφλοφ (G12) για
κινθτιρεσ αλουμινίου
Αντιβακτθριακό πετρελαίου
Αντιπαγωτικό πετρελαίου

ΡΟΣΟ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΘΣ (€)

33,00

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 19-6-2022, 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.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201643.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
43

Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016.
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ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί44, η) ςτισ
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ45
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ46 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα
(εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5 θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
44
45
46

Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016
Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016
Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ
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Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1),
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά:
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.)
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.
- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
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των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.
2.2.3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2.3.4. Αποκλείεται47 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ48:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201649,
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,50
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
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Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ.
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ:
ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ).
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ
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ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το
ςχετικό γεγονόσ.51
2.2.3.5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..52
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία53,
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 54.
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.
4412/201655.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ56
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Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.
Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο
αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ
ςτθν υπόκεςθ C‑ 387/19
Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ.
1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν
ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο57
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 Υλικοφ58.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 59
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα60
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα61
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο62
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία
2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων63
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα 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 αυτοφσ64. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
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ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α.
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου
2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα''
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016.
Αναφζροντασ λ.χ. ότι «θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ».
Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να
διαμορφϊςουν τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με
αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα
αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν
κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 78 ν. 4412/2016
Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν
εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.
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αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. 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, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ65. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου
105 του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ66.
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ67.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι68.
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Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30%
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016).
Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016
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2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ69 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1.70
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.71
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.72
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ73.
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,74 τθν κατάςταςι του ςε
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ
παροφςθσ75 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ
αξιοπιςτίασ του.
Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ
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Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.
Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό κείμενο του Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016
Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016
Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)
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ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν.
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ76.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ.
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω
υποχρεϊςεισ του77.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα78
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ
διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν79.
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
76
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Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019.
Α
Ραρ. 2 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016
Άρκρο 80 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο
εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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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 (eCertis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.480 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ.Θ.
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Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
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δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ81.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.82
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ δεν προςκομίηουν ζγγραφα διότι δεν απαιτοφνται 83.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ δεν
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 εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ

81
82
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Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του
οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν,
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5.

Σελίδα 37

τθσ ςτο ΓΕΜΘ84, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ85, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ86 που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
84

85
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Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται
ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι
ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν,
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο
οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ),
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L.
247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι,
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι,
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ
ςτθν θμεδαπι,
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και
νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`,
ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά
πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`,
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012
Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ
διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο.
Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν
εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ
Άρκρο 83 ν. 4412/2016.
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ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν,
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του
διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ
ςφμβαςθ.
Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


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



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο87
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
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 Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί88
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ

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 ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ για το
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ .
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ
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Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016.

Σελίδα 40

ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.89
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και
Υπθρεςίεσ).
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο)
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.90
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι
προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν.
Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ
89
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Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ.
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λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν91.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 2792 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 93
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ94 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά,
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι :
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
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Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Βλ. ςχετικά με τθν θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ. 2. Θ αυκεντικοποίθςθ που
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ".
Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του
ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..».
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β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199995,
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο96.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ
θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει.
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ
αποςτολισ κατά περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ97 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:
95
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Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα
Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του
ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ
θλεκτρονικϊν ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
Διακιρυξθσ , περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα98 99.
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
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 ΛV 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.
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Βλ. άρκρο 93 του ν. 4412/2016
Άρκρο 94 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
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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, και είναι
υποχρεωτικά, 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 προτείνουν100.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ ϋϋΟικονομικι Ρροςφοράϋϋ 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.
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.
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Άρκρο 58 του ν. 4412/2016.
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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.
ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ:
Τιμι Αναφοράσ βενηίνθσ αμόλυβδθσ: 1,441€ χωρίσ ΦΡΑ
Τιμι Αναφοράσ πετρελαίου κίνθςθσ: 1,228 € 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
1,441 – (1,441 Χ 0,02) = 1,412 € χωρίσ ΦΡΑ
1,228 – (1,228 Χ 0,02) = 1,203 € 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.
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί
ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και
ςυμπλθρωμζνο με το αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ
του Ραραρτιματοσ V που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %.
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).
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο μζροσ Β του Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ101
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 6 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ
κανονικι.
101

Άρκρο 97 ν. 4412/2016
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ102
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,103
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
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Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι
το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3.

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ104
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ105, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθ Δευτζρα 22-11-2021 και
ϊρα 09:00 π.μ.
Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ106,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα107.
Ειδικότερα :
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
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Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016
Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα
((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.
Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021
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ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ108.
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν109.
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά,
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ
του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. *Σε κάκε περίπτωςθ θ
κρίςθ τθσ Α.Α. ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν
εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν κατωτζρω ενιαία απόφαςθ110]
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.111
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία
απόφαςθ+.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων112 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»,
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα
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Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016
Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ.
Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ
αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα
χαμθλϊν. Ρρβλ και απόφαςθ ΣτΕ ΕΑ 184/2020
Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016
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με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ
διαδικαςίασ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ113.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ114

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5115.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν.
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
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Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016
Άρκρο 103 του ν. 4412/2016
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i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του116.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο117
3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ118. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.119
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ
ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί
οριςτικά,
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Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Άρκρο 105 του ν. 4412/2016
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Άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016

Σελίδα 52

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ,
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται,
και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν.
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ,
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του120 .
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
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Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
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(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ121 .
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59122.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 .
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ
προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι
πράξθσ.
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Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
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γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου, δθλαδι το διοικθτικό Εφετείο τθσ Ζδρασ . Το αυτό ιςχφει
και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα
άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν
προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι.
Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο.
Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.123
Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.124
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των
διαδίκων.
Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί
123
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Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Σελίδα 55

διαφορετικά.125 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ,
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016.
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β)
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.

125

Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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4.

ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο)
4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ .
Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VΛ
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.

τθσ

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό του μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.

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
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο126
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. 4412/127 128
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ129, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον
επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ,
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)130. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο131
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ,
ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.

126
127

128

129
130

131

Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν
που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ)
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του
ν. 4412/2016).
Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4 του άρκρου 203 του ν. 4412/2016
Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα
ςχζδιο ςφμβαςθσ.
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5.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο132
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 133, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 134
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016135
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)136 .
δ) ………………………………………
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 ζκπτωτοσ137 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ):
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ,

132

133
134
135

136

137

Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια
του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ,
κανονιςτικϊν αποφάςεων.
Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.
Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
Άρκρο 203 του ν. 4412/2016

Σελίδα 60

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου.
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου
203 του ν. 4412/2016138 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει
να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ.
Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ,
β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα,
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα,
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με
μθδζν.
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ
φορζασ.
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα.
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ
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διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο139 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε
εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
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 ζπκβάζεσλ140
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, 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. 4412/2016141. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε
139
140

141

Άρκρο 207 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο,
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ.
Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.
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από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.
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6.

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ .

Λφγσ ηνπ φηη ν Γήκνο δελ δηαζέηεη δηθέο ηνπ δεμακελέο, ε ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα
γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν απ' επζείαο ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. Η παξάδνζε ησλ
θαπζίκσλ θίλεζεο ζα ελεξγείηαη ηκεκαηηθά θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ο
πξνκεζεπηήο φκσο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηξνθνδνηεί θαχζηκα ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο
Αξγίεο γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ.
Σφπνο παξάδνζεο γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαζψο θαη γηα ηελ βελδίλε ζα είλαη ην πξαηήξην πγξψλ
θαπζίκσλ ηνπ αλαδφρνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ην πνιχ δεθαπέληε (15)
ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ ή απφ ηελ έδξα ησλ
θνξέσλ γηα ηε δηθή ηνπο πξνκήζεηα. Δπίζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε πεηξέιαην θίλεζεο ησλ
κεραλεκάησλ έξγνπ ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ
ηφπν εξγαζίαο ηνπ θάζε κεραλήκαηνο ή ζην ακαμνζηάζην ηνπ δήκνπ, εάλ ην πξαηήξην ηνπ
πξνκεζεπηή απέρεη πάλσ απφ ρίιηα κέηξα πεξίπνπ απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ δήκνπ Γεζθάηεο.
Σφπνο παξάδνζεο γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα είλαη νη δεμακελέο ησλ Γεκνηηθψλ
Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο (ζηελ πφιε ηεο Γεζθάηεο θαη ζε φπνηεο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο
απαηηεζεί ζε φιε ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ Γήκνπ) θαζψο θαη νη δεμακελέο ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηφπνο
παξάδνζεο ζα είλαη νη δεμακελέο ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ζρνιηθήο
επηηξνπήο. Σα κεηαθνξηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξηφδνπο απεξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνθνδνζία
θαπζίκσλ (βπηηνθφξσλ, πξαηεξηνχρσλ) λα θαιχπηεη ηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ
θαηά πξνηεξαηφηεηα.
Ο ηφπνο παξάδνζεο ησλ ιηπαληηθψλ ζα είλαη ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο θαη νη έδξεο ησλ
θνξέσλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα. Σα κεηαθνξηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Οι θορείς δεν είναι σποτρεωμένοι να προμηθεσηούν ηο ζύνολο ηων ποζοηήηων ηων
ενδεικηικών προϋπολογιζμών. Θα πξνκεζεχνληαη ηηο πνζφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη
ηκεκαηηθά. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ
ζα ηνπ δεηεζνχλ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ142.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ.
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν
142

Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206
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λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VΙΙ 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 αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2 Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: αυκθμερόν με τθν παράδοςθ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία
τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
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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.143

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 δφναται να 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 πξνκήζεηαο144
Δεν απαιτείται

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο145
Δεν προβλζπεται.

143

144
145

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764),
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Θ παροφςα αφορά τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για το ζτοσ 2022. 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 158.901,75€, ςυν Φ.Ρ.Α. 24% ( 38.136,43€),
δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των 197.038,18€.
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 CPV ΤΩΝ 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
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ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 1.1 ΚΑΥΣΛΜΑ

Α/Α

1
2

Είδοσ προμικειασ

4

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

Πετρζλαιο DIESEL κίνθςθσ
18.000

1,228

22.104,00

3.000

0,956

2.868,00

4.550

1,441

6.556,55

2.500

1,441

3.602,50

ΤΝΟΛΟ

35.131,05

ΦΠΑ 24%

8.431,45

ΤΝΟΛΟ

43.562,50

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ
( Δθμοτικό Γυμναςτιριο )

3

Ροςότθτα

Βενηίνθ Αμόλυβδθ ( οχιματα)
Βενηίνθ Αμόλυβδθ ( Χλοοκοπτικά –
Μεςινεηεσ - Aςφαλτοκόπτθ)
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ΚΑΤΘΓΟΛΑ 1.2 ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ

Α/Α

ΕΛΔΟΣ ΛΑΔΛΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
(λίτρα)

ΤΛΜΘ

1

Λάδι κινθτιρα SAE 10W40

50

4,50

225,00

2

Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15W40

200

4,00

800,00

3

Λάδι κινθτιρα SAE 20W50

200

4,00

800,00

4

Γράςο λικίου (Κg)

60

5,00

300,00

5

Βαλβoλίνθ SAE80W90

30

4,00

120,00

6

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 46

200

2,50

500,00

7

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68

150

2,50

375,00

8

Αντιψυκτικό

100

2,50

250,00

10

2,50

25,00

8

5,00

40,00

Λάδι Νο 10W υδραυλικοφ

9

(4 λίτρων)
10

Λάδι AΣF - Α (δοχείο 4 λίτρων)

11

Αντιψυκτικό Παραφλοφ
κινθτιρεσ αλουμινίου

(G12)

για

20

4,00

ΣΥΝΟΛΟ

80,00

12

Αντιβακτθριακό Πετρελαίου

10

8,00

80,00

13

Αντιπαγωτικό Πετρελαίου

10

4,00

40,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.635,00

ΦΡΑ 24%

872,40

ΣΥΝΟΛΟ

4.507,40
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ΦΟΕΑΣ 1. ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΛΩΝ

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 1.3 ΚΑΥΣΛΜΑ

Α/Α

1

2

3

4

Είδοσ προμικειασ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

Πετρζλαιο DIESEL κίνθςθσ
18.000

1,228

22.104,00

7.000

0,956

6.692,00

400

1,441

576,40

2.500

1,441

3.602,50

ΤΝΟΛΟ

32.974,90

Φ.Π.Α. 24%

7.913,98

ΤΝΟΛΟ

40.888,88

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

Βενηίνθ Αμόλυβδθ ( οχιματα)

Βενηίνθ
Αμόλυβδθ
(Χλοοκοπτικά - Μεςινζηεσ)
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ΚΑΤΘΓΟΛΑ 1.4 ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ

Α/Α

ΕΛΔΟΣ ΛΑΔΛΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
(λίτρα)

ΤΛΜΘ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Λάδι κινθτιρα SAE 10W40

30

4,50

135,00

2

Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15W40

200

4,00

800,00

3

Λάδι κινθτιρα SAE 20W50

200

4,00

800,00

4

Γράςο λικίου (Κg)

40

5,00

200,00

5

Βαλβoλίνθ SAE80W90

30

4,00

120,00

6

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 46

200

2,50

500,00

7

Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68

100

2,50

250,00

8

Αντιψυκτικό

100

2,50

250,00

10

2,50

4

5,00

20,00

20

4,00

80,00

Λάδι Νο 10W υδραυλικοφ

9

(4 λίτρων)

10

Λάδι AΣF Α (δοχείο 4 λίτρων)

11

Αντιψυκτικό Παραφλοφ (G12)
κινθτιρεσ αλουμινίου

για

25,00

12

Αντιβακτθριακό Πετρελαίου

10

8,00

80,00

13

Αντιπαγωτικό Πετρελαίου

10

4,00

40,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.300,00

ΦΡΑ 24%

792,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.092,00
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ΦΟΕΑΣ 2. ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΕΡΑΡ)
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΛΑ 2.1 ΚΑΥΣΛΜΑ

Α/Α

Είδοσ προμικειασ

1

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ

2

Βενηίνθ Αμόλυβδθ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

5.500

1400

0,956

1,441

5.258,00

2.017,40

ΣΥΝΟΛΟ

7.275,40

Φ.Ρ.Α. 24%

1.746,10

ΣΥΝΟΛΟ

9.021,50

ΦΟΕΑΣ 2. ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΕΡΑΡ)
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΛΩΝ

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 2.2 ΚΑΥΣΛΜΑ

Α/Α

1

Είδοσ προμικειασ

Βενηίνθ Αμόλυβδθ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

1400

1,441

2.017,40

ΣΥΝΟΛΟ

2.017,40

Φ.Ρ.Α. 24%

484,18

ΣΥΝΟΛΟ

2.501,58

ΦΟΕΑΣ 3. Ν.Ρ.Δ.Δ. ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΛ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΑΝΔΟΜΑΝΑ
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 3.1 ΚΑΥΣΛΜΑ
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Α/Α

1

Είδοσ προμικειασ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

14.000

0,956

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ
13.384,00

ΣΥΝΟΛΟ

13.384,00

Φ.Ρ.Α. 24%

3.212,16

ΣΥΝΟΛΟ

16.596,16

ΦΟΕΑΣ 3. Ν.Ρ.Δ.Δ. ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΛ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΑΝΔΟΜΑΝΑ
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΛΩΝ

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 3.2 ΚΑΥΣΛΜΑ

Α/Α

1

Είδοσ προμικειασ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

10.000

0,956

9.560,00

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ
ΣΥΝΟΛΟ

9.560,00

Φ.Ρ.Α. 24%

2.294,40

ΣΥΝΟΛΟ

11.854,40

ΦΟΕΑΣ 4. ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΛΑ 4.1 ΚΑΥΣΛΜΑ

Α/Α

1

Είδοσ προμικειασ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

15.000

0,956

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ
ΣΥΝΟΛΟ
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14.340,00
14.340,00

Φ.Ρ.Α. 24%

3.441,60

ΣΥΝΟΛΟ

17.781,60

ΦΟΕΑΣ 4. ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΛΩΝ

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 4.2 ΚΑΥΣΛΜΑ

Α/Α

1

Είδοσ προμικειασ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

9.000

0,956

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ
ΣΥΝΟΛΟ

8.604,00
8.604,00

Φ.Ρ.Α. 24%

2.064,96

ΣΥΝΟΛΟ

10.668,96

ΦΟΕΑΣ 5. ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΣΚΑΤΘΣ

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 5.1 ΚΑΥΣΛΜΑ

Α/Α

1

Είδοσ προμικειασ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)

18.000

0,956

17.208,00

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ
ΣΥΝΟΛΟ

17.208,00

Φ.Ρ.Α. 24%

4.129,92

ΣΥΝΟΛΟ

21.337,92

ΦΟΕΑΣ 5. ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ
ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΑΣΛΩΝ

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 5.2 ΚΑΥΣΛΜΑ

Α/Α

Είδοσ προμικειασ

Ροςότθτα

Τιμι

Δαπάνθ

(λίτρα)

Μονάδοσ

(Ευρϊ)
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1

Πετρζλαιο DIESEL κζρμανςθσ
12.000

0,956

11.472,00

ΣΥΝΟΛΟ

11.472,00

Φ.Ρ.Α. 24%

2.753,28

ΣΥΝΟΛΟ

14.225,28

Οι τιμζσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ για τα καφςιμα λιφκθκαν από το Κακθμερινό Δελτίο
Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, με βάςθ τθν τιμι τθσ 15
Οκτωβρίου 2021. Οι ποςότθτεσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ λιφκθκαν από το Γραφείο Κίνθςθσ και
το Γραφείο Ρρομθκειϊν για τον Διμο Δεςκάτθσ και από τα αντίςτοιχα ζγγραφα των Νομικϊν Ρροςϊπων
για τον προγραμματιςμό των αναγκϊν τουσ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –
Αλαζέηνπζα Αξρή)

Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (πξνζαξκνζκέλν από ηελ
ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
α) Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη
ιηπαληηθψλ γηα ηνλ Γήκν Γεζθάηεο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα.
β) Λφγσ ηνπ φηη ν Γήκνο δελ δηαζέηεη δηθέο ηνπ δεμακελέο, ε ηκεκαηηθή παξάδνζε
ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν απ' επζείαο ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ
Γήκνπ. Ζ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ζα ελεξγείηαη ηκεκαηηθά θαη ζε πνζφηεηεο πνπ
ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε
αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ο πξνκεζεπηήο φκσο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ηξνθνδνηεί θαχζηκα ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο Αξγίεο γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ.
Σφπνο παξάδνζεο γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαζψο θαη γηα ηελ βελδίλε ζα είλαη ην
πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ αλαδφρνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα βξίζθεηαη ζε
απφζηαζε ην πνιχ δεθαπέληε (15) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
πξνκήζεηα θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ ή απφ ηελ έδξα ησλ θνξέσλ γηα ηε δηθή ηνπο πξνκήζεηα.
Δπίζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε πεηξέιαην θίλεζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ε παξάδνζε ζα
γίλεηαη ηκεκαηηθά κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ θάζε
κεραλήκαηνο ή ζην ακαμνζηάζην ηνπ δήκνπ, εάλ ην πξαηήξην ηνπ πξνκεζεπηή απέρεη
πάλσ απφ ρίιηα κέηξα πεξίπνπ απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ δήκνπ Γεζθάηεο.
Σφπνο παξάδνζεο γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα είλαη νη δεμακελέο ησλ Γεκνηηθψλ
Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο (ζηελ πφιε ηεο Γεζθάηεο θαη ζε φπνηεο Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο απαηηεζεί ζε φιε ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ Γήκνπ) θαζψο θαη νη δεμακελέο
ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηελ Γεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε ηφπνο παξάδνζεο ζα είλαη νη δεμακελέο ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο ζρνιηθήο επηηξνπήο. Σα κεηαθνξηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξηφδνπο απεξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηξνθνδνζία θαπζίκσλ (βπηηνθφξσλ, πξαηεξηνχρσλ) λα θαιχπηεη ηελ ηξνθνδνζία ησλ
νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα.
Ο ηφπνο παξάδνζεο ησλ ιηπαληηθψλ ζα είλαη ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο.
Σα κεηαθνξηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Οη θνξείο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνκεζεπηνχλ ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ
ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Θα πξνκεζεχνληαη ηηο πνζφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπο θαη ηκεκαηηθά. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ησλ
πνζνηήησλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε
ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206
ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε
παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο
ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ
ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
γ) Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 197.038,18€.
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.
δ) Οη θνξείο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνκεζεπηνχλ ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ
ησλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Θα πξνκεζεχνληαη ηηο πνζφηεηεο αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπο θαη ηκεκαηηθά. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζην
ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
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ΑΡΘΡΟ 2
























Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών
(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ
(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»,
ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσωνεύζειρ
Νομικών Πποζώπων και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξεων
ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1,
ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην
Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών
ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,
ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Ελεγκηικό Σςνέδπιο»
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Σςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ
διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη»,
ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων
Σςμβάζεων και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…»,
ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη
νόμων και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων
ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”,
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ
ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Δημοζίος
ζηο νομαπσιακό και ηοπικό Τύπο και άλλερ διαηάξειρ»,
ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,
ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και άλλερ
διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, Σςγγενικά Δικαιώμαηα και
Πολιηιζηικά Θέμαηα”,
ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια
έγγπαθα και ζηοισεία”,
ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ
ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Τεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Εθνικού
Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίων Σςμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
ηνπ Ν. 4555/2018 (Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
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Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο –
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα
«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»])
ηνπ Ν.3054/2002 ΦΔΚ Α' 230/25-9-2002 “Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο”

ΑΡΘΡΟ 3
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη:
α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο.
β) Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο.
γ) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ
δ) Σερληθή πεξηγξαθή.

ΑΡΘΡΟ 4
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ
ζπκκεηέρνληα πξνο ηνλ Γήκν Γεζθάηεο ζε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%), εμαηξνπκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α. επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ή ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία
ελδηαθέξεηαη. ε πεξίπησζε ελδηαθέξνληνο γηα πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ή Φνξείο, ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην αλάινγν 1%. Πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, αληηθαζίζηαηαη κε φκνηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ε νπνία ζα αθνξά ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο θαη ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ρσξίο ην Φ.Π.Α. επί ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ
θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο
πξνκήζεηαο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ
θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.

ΑΡΘΡΟ 5
Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηελ εκέξα
παξάδνζεο ζην Ννκφ Γξεβελψλ θαη επί ηεο ελδεηθηηθήο ηηκήο ησλ ιηπαληηθψλ, είλαη
ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη
γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.
ηελ ηηκή πξνζθνξάο ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνπο ηφπνπο παξάδνζεο.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή
ηεο πξνκήζεηαο θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο
πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ.
Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα κε
ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ, ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ακέζσο
κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ησλ ιηπαληηθψλ. Ο Γήκνο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα,
ππνρξενχληαη λα εμνθινχλ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ
παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ην ηηκνιφγην
θαη πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.

Άξζξν 6
Οη πξνζθνξέο γηα φινπο φζνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ δεζκεχνπλ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο γηα έμη (6 κήλεο) απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε
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ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο
δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.

ΑΡΘΡΟ 7
Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο
ηεο πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη
ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Δθφζνλ πξνθχςεη
αθαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε
απηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
εηδνπνίεζή ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη
θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ θαπζίκσλ ή ζηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο.
Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.

ΑΡΘΡΟ 8
Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά,
αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ
Γήκνπ. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά
πνπ νξίδεη κεγαιχηεξε ρξφλν παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο πξνκήζεηαο κέζα
ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε.
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ιηπαληηθψλ νξίδεηαη ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ
ηελ εληνιή ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο.
Αλ απφ ηε ρξήζε αθαηάιιεινπ πξντφληνο πξνθιεζεί θζνξά ή βιάβε, ν
πξνκεζεπηήο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε.

ΑΡΘΡΟ 9
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε αλσηέξα
βία ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ, ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ
δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή.
Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο
πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΑΡΘΡΟ 10
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο
πξνκήζεηα θαπζίκσλ αλά θαηεγνξία, είηε γηα ην θάζε είδνο ρσξηζηά. Γειαδή ζα γίλνληαη
απνδεθηέο θαη νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη κφλν γηα έλα είδνο θαπζίκνπ , κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα θαιχπηνπλ φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο
θαπζίκνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ
πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ .
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Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ιηπαληηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ
πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο θαηεγνξίαο ησλ ιηπαληηθψλ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ
πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο ηεο θαηεγνξίαο.
Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ
πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο ιηπαληηθψλ .
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο γηα
θάζε είδνο θαπζίκνπ ή ιηπαληηθψλ.

ΑΡΘΡΟ 11
Σα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Ο αλάδνρνο φηαλ ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη θαη λα ιάβεη ηηο
ζρεηηθέο παξαγγειίεο απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο θαη ησλ θνξέσλ.

ΑΡΘΡΟ 12
Ζ δαπάλε θαη ηα έμνδα γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο, αξρηθήο
θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο ζηνλ ηχπν βαξχλεη ηνλ κεηνδφηε – πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09 (ΦΔΚ 163/Α/04.09.2009), ηελ εγθχθιην 11/27754/28.06.2010 ηνπ
ΤΠ.Δ.Α.&Ζ. θαη ηε Γλσκ. ΝΚ204/2010.

ΑΡΘΡΟ 13
-128110.
Πεηξέιαην θίλεζεο (diesel): Σν πεηξέιαην θίλεζεο πξέπεη λα είλαη
απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο, απφ λεξφ πέξαλ ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ θαη
ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο ή άιιν
θαχζηκν.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α1».
-128109.
Πεηξέιαην Θέξκαλζεο: Σν πεηξέιαην ζεξκάλζεσο ζα είλαη κίγκα
πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξφ θαη δηαπγέο θαη δελ ζα πεξηέρεη λεξφ ε άιιεο μέλεο χιεο
ζε πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα. Οη ελ ιφγσ
πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή πξντφληα ππξνιχζεσο ε θαη
κίγκαηα απηψλ ζε ηέηνηεο αλαινγίεο ψζηε λα πιεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο παξνχζεο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α2».
-128108.
Βελδίλε ακόιπβδε (premium RON/MON 95/85): Ζ ακφιπβδε βελδίλε ζα
είλαη ζχκθσλε κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛ.Γ.Α.). ε θακία πεξίπησζε δελ
επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε super ή λεξφ ή πεηξέιαην.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α3».
-128107.
Διαηνιηπαληηθά : Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α4»

ΑΡΘΡΟ 14
Ο Γήκνο Γεζθάηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξηλ ηελ παξαιαβή λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ
έιεγρν ησλ πξνο παξάδνζε πξντφλησλ , κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε
13/85 ηνπ Α.Υ..

ΑΡΘΡΟ 15
Οη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3886/Α/2010
(ΦΔΚ 173/Α/2010).
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (DIESEL)


Πξνδηαγξαθή: Φ.Δ.Κ. 410/Β/2001, Φ.Δ.Κ. 332/Β/2004.



Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά:

ΗΓΗΟΣΖΣΔ

ΜΔΘΟΓΟΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΟΡΗΑ

ASTM/IP
ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ
0
3
15 C, kg/m
ΖΜΔΗΟ
ΑΝΑΦΛΔΞΖ
0
, min. C
0
CFPP, C
1/10-31/3
max.
1/04-30/9
max.
ΝΔΡΟ, mg/kg
max.

ISO/EN

D-1298
D-4052

EN ISO 12185
EN ISO
3675:1998

820-845

D-93

EN 2719

55

EN 116

-5
+5

IP-309

D-1744

prEN ISO
12937:1996

200

ΝΔΡΟ ΚΑΗ
ΤΠΟΣΖΜΑ,
%v/v max.

D-1796

-

-

ΑΗΧΡ.
ΧΜΑΣΗΓΗΑ,
mg/kg max.

-

EN 12662

24

ΑΝΘΡ.
ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
, %m/m

D-189
D-4530

EN ISO 10370

0.30 (b)

ΑΠΟΣΑΞΖ
0
0
250 C, C %
v/v
ΑΠΟΣΑΞΖ
0
350 C, max.
% v/v

65

D-86

prEN ISO
3405:1998

85

ΑΠΟΣΑΓΜΑ
0
95 (v/v), C
max.

360

ΗΞΧΓΔ 40
0
C, cst ή
2
mm /s

D-445

EN ISO 3104

2.00-4.50

ΘΔΗΟ, mg/kg
max.

D-4294

EN ISO
14596:1998
EN ISO
8754:1995

10

D-130

EN ISO 2160

ΚΛΑΖ 1

D-613

EN ISO
5165:1998

51

D-4737

EN ISO 4264

46

ΓΗΑΒΡ. ΥΑΛΚ.
ΔΛΑΜΑΣΟ
ΑΡΗΘΜΟ
ΚΔΣΑΝΗΟΤ,
min
ΓΔΗΚΣΖ
ΚΔΣΑΝΗΟΤ,
min
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ΑΝΣΟΥΖ
ΣΖΝ
ΟΞΔΗΓΧΖ,
3
max. gr/m

D-2274

EN ISO 12205

25

ΖΜ. ΡΟΖ,
0
( C) 1/10 –
31/3 max.
ΖΜ. ΡΟΖ,
0
( C) 1/4 - 30/9
max.

D-5950
D-97

ISO 3016

-

ΥΡΧΜΑ

D-1500

YELLOW
SOLVENT
124, mg/l
max.
ΣΔΦΡΑ, %
m/m max.
ΚΗΝΗΕΑΡΗΝΖ,
mg/l
ΠΟΛΤΚΤΚΛ.
ΑΡΧΜ.
ΤΓΡ/ΚΔ,
%m/m
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΣ
ΖΣΑ
δηνξζ.δηακ.
θζνξάο
ζθαηξηδίνπ
(wsd1.4) 60
0
C, max.

ΑΥΤΡΟ-ΚΗΣΡΗΝΟ
ΦΔΚ 1273
Β/2003

D-482

EN ISO 6245

0,01

IP-298/92

IP-391/95

11

ISO 12156-1

460

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ


Πξνδηαγξαθή: Φ.Δ.Κ. 496/Β/1993, Φ.Δ.Κ. 944/Β/1994, Φ.Δ.Κ. 570/Β/1996, Φ.Δ.Κ.
1531/Β/2003.
Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά:



ΗΓΗΟΣΖΣΔ

ΜΔΘΟΓΟΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΟΡΗΑ

ASTM/IP

ISO/EN

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ
0
3
15 C, kg/m

D-1298
D-4052

EN ISO 12185
EN ISO
3675:1998

Να αλαθέξεηαη

ΖΜΔΗΟ
ΑΝΑΦΛΔΞΖ
0
, min. C

D-93

EN 2719

55

EN 116

-5
-

0

CFPP, C
1/10-31/3
max.
1/04-30/9
max.

IP-309

ΝΔΡΟ, mg/kg
max.

D-1744

prEN ISO
12937:1996

-

ΝΔΡΟ ΚΑΗ
ΤΠΟΣΖΜΑ,
%v/v max.

D-1796

-

0.10
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ΑΗΧΡ.
ΧΜΑΣΗΓΗΑ,
mg/kg max.

-

EN 12662

-

ΑΝΘΡ.
ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
, %m/m

D-189
D-4530

EN ISO 10370

0.30 (b)

ΑΠΟΣΑΞΖ
0
0
250 C, C %
v/v
ΑΠΟΣΑΞΖ
0
350 C, max.
% v/v

-

D-86

prEN ISO
3405:1998

85

D-445

EN ISO 3104

6

ΘΔΗΟ, mg/kg
max.

D-4294

EN ISO
14596:1998
EN ISO
8754:1995

1000

ΓΗΑΒΡ. ΥΑΛΚ.
ΔΛΑΜΑΣΟ

D-130

EN ISO 2160

ΚΛΑΖ 3

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΔΣΑΝΗΟΤ,
min

D-613

EN ISO
5165:1998

-

ΓΔΗΚΣΖ
ΚΔΣΑΝΗΟΤ,
min

D-4737

EN ISO 4264

40

D-2274

EN ISO 12205

D-5950
D-97

ISO 3016

ΑΠΟΣΑΓΜΑ
0
95 (v/v), C
max.
ΗΞΧΓΔ 40
0
C, cst ή
2
mm /s

ΑΝΣΟΥΖ
ΣΖΝ
ΟΞΔΗΓΧΖ,
3
max. gr/m
ΖΜ. ΡΟΖ,
0
( C) 1/10 –
31/3 max.
ΖΜ. ΡΟΖ,
0
( C) 1/4 - 30/9
max.
ΥΡΧΜΑ
YELLOW
SOLVENT
124, mg/l
max.
ΣΔΦΡΑ, %
m/m max.
ΚΗΝΗΕΑΡΗΝΖ,
mg/l
ΠΟΛΤΚΤΚΛ.
ΑΡΧΜ.
ΤΓΡ/ΚΔ,
%m/m

-9
0

ΔΡΤΘΡΟ

D-1500

D-482

ΦΔΚ 1273
Β/2003

6

EN ISO 6245

0,02

IP-298/92

IP-391/95
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ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΣ
ΖΣΑ
δηνξζ.δηακ.
θζνξάο
ζθαηξηδίνπ
(wsd1.4) 60
0
C, max.

ISO 12156-1

ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ (premium RON/MON 95/85)
Πξνδηαγξαθή: Φ.Δ.Κ. 410/Β/2001, Φ.Δ.Κ. 332/Β/2004.




πζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά: Κιάζε A 1/5 - 30/9, Κιάζε C: 1/11
- 31/3, ΚιάζεC1: 1/4-30/4 & 1/10-31/10


ΗΓΗΟΣΖΣΔ


ΟΡΗΑ

ASTM/IP



ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ

15
0
3
C, kg/m





ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ


D-1298
D-4052




ISO/EN

ΔΝ ISO 3675
EN ISO 12185

720-775

0






ΑΠΟΣΑΞΖ 70 C,
%v/v



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

ΑΠΟΣΑΞΖ 100
0
C, % v/v



A 46-71 C 46-71 C1 46-71

ΑΠΟΣΑΞΖ 
150
0

C, % v/v min.




ΣΔΛΟ

0
ΑΠΟΣΑΞΖ, C
max

75
D-86

prEN ISO 3405:1998
210

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ,
max. %v/v

2

ΥΡΧΜΑ

Visual

ΑΡΗΘΜΟ
ΟΚΣΑΝΗΟΤ RON,
min

D-2699
D-2700

EN 25164:1993
EN 25163:1993

95

ΜΟΛΤΒΓΟ, mg/l
max.

D-3341

EN 237:1996

5

ΔΝ12/1993
prEN 13016
1:1997
(β)
EN ISO
14596:1998
EN ISO 8754:1995
EN 12177:1998
24260:1994
EN
EN 238:1996
EN 12177:1998
EN 238:1996

A 45-60 C 50-80
C1 50-80

ΣΑΖ ΑΣΜΧΝ, KPa
ΘΔΗΟ, mg/kg
max.
ΒΔΝΕΟΛΗΟ, % v/v
max.
ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ , %
v/v max.
ΟΛΔΦΗΝΔ , % v/v
max.
ΑΝΣΟΥΖ ΣΖΝ
ΟΞΔΗΓΧΖ, min.
ΚΟΜΜΗΧΓΖ,
mg/100ml max.
ΓΗΑΒΡΧΖ
ΥΑΛΚΟΤ max (3h
0
ζηνπο 50 C)

D-323
D-4294
D-5443
D-1319

ΑΥΤΡΟΚΗΣΡΗΝΟ

10
1
35
18

D-525

ΔΝ ISO 7536

360

D-381

EN ISO 6246

5

D-130

EN ISO 2160

ΚΛΑΖ 1
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ΓΔΗΚΣΖ
ΑΣΜΟΦΡΑΞΖ
10VP +7 E70 max.
ΚΗΝΗΕΑΡΗΝΖ, mg/l

ISO 3405
EN 12

1050 ΚΛΑΖ C1

ΗΡ-298/92

ΠΔΡΗΔΚΣΗΚ.
ΟΞΤΓΟΝΟΤ,
%m/m max.

3
EN 1601:1997
PrEN 13132:1998

2,7

ΜΔΘΑΝΟΛΖ, %
v/v max.
ΑΗΘΑΝΟΛΖ , %
v/v max.
ΗΟΠΡΟΠΤΛΗΚΖ
ΑΛΚΟΟΛΖ, % v/v
max.

3
5
10

ΣΡΗΣΟΣ.
ΒΟΤΣΗΛΗΚΖ
ΑΛΚΟΟΛΖ, % v/v
max.

7
EN 1601:1997
prEN 13132:1998

ΗΟΒΟΤΣΗΛΗΚΖ
ΑΛΚΟΟΛΖ, % v/v
max.

10

ΑΗΘΔΡΔ ( 5
άηνκα C), % v/v
max,

15

ΑΛΛΔ
ΟΞΤΓΟΝΟΤΥΔ,
% v/v max.

10
NF MO7-065,
IP 456/00

ΚΑΛΗΟ

0

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

1

ΛΑΓΗ SAE20 W/50

Πνιχηππν ιηπαληηθφ απφ πξσηνγελή βαζηθά
ιάδηα θαη επηιεγκέλα πξφζζεηα. Καηάιιειν
γηα θαηαιπηηθνχο παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο
ηεηξάρξνλνπο βελδηλνθηλεηήξεο θαζψο θαη
γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ρακεινχ θνξηίνπ.
Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο API
CF-4/ CF/SJ, ACEA E2/B3/A3

2

ΛΑΓΗ SAE15W /40

Πνιχηππν ιηπαληηθφ ππεξπςειήο απφδνζεο
γηα ρξήζε ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο θαη εηδηθά
ζε TURBO θαη κε INTERCOOLER . Θα
πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο API CG4/CF-4/CF/SJ/SH, ACEA E2/B3/A3

3

ΛΑΓΗ SAE10W /40

πλζεηηθφ ιηπαληηθφ θαηάιιειν γηα φινπο
ηνπο
ηχπνπο
βελδηλνθηλεηήξσλ
πνιπβάιβηδσλ
κε
ππεξζπκπηεζηή
ή
ζπκβαηηθψλ. Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο
πξνδηαγξαθέο, ACEA Α3/Β4, API SL/CF

4

ΛΑΓΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ Νν 10W

Γηα απηφκαηεο
ζπζηήκαηα.
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κεηαδφζεηο,

πδξαπιηθά

Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, API
CF/CD/SF
5

ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ SAE80W/90

Δληζρπκέλν ιηπαληηθφ θαηάιιειν γηα ηε
ιίπαλζε
δηαθνξηθψλ
θαη
θηβσηίσλ
ηαρπηήησλ. Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο
πξνδηαγξαθέο API : GL – 5 , MIL – L 2105D.

6

ΛΑΓΗ

ΑTF-Α

πλζεηηθφ ιηπαληηθφ απηνκάηνπ ζαδκάλ θαη
πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ. Θα πξέπεη λα πιεξνί
ηηο πξνδηαγξαθέο DEXTRON III.

7

ΛΑΓΗ ISO46, ISO68

Δληζρπκέλν
πδξαπιηθφ
νξπθηέιαην
θαηάιιειν γηα θπθινθνξηθά θαη πδξαπιηθά
ζπζηήκαηα . Θα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη
ηέιεηα ζε ζθιεξέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαζψο
θαη ζε κεγάιεο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο .
Απαηηείηαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο
πξνδηαγξαθέο : DIN 52524 – PART II ,
ANFOR NF – E 48600 HM , DENISION HF2
, VICUERS (I – 286 S) , CETOR RP9 1H H2.

8

ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ

Πξνδηαιπκέλν
έηνηκν
πξνο
ρξήζε
αληηςπθηηθφ, αληηζεξκηθφ θαη αληηζθσξηαθφ
πγξφ γηα θπθιψκαηα ςχμεο. Καηάιιειν γηα
φιν ηνλ ρξφλν. Να πεξηέρεη αηζπλνγιπθφιε,
>25% θαη’ φγθν. Να παξέρεη αληηςπθηηθή
πξνζηαζία έσο -17ν C θαη αληηζεξκηθή έσο
+106ν C

9

ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΦΛΟΤ (G12)
ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ

10

ΓΡΑΟ

Μεηθηήο βάζεο ιηζίνπ / αζβεζηίνπ, αδηάιπην
ζην λεξφ, ζεκείν ζηάμεο > 150ν C

11

ΑΝΣΗΒΑΚΣΖΡΗΑΚΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ

12

ΑΝΣΗΠΑΓΧΣΗΚΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ

Απνιπκαίλεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαπζίκνπ
diesel εμνπδεηεξψλνληαο
βαθηήξηα θαη κχθεηεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο
αλάκημεο ηνπιάρηζηνλ 7%* biodiesel ζην
diesel θίλεζεο
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2003/30/ ΔΔ γηα
πξνψζεζε ρξήζεο Βηνθαπζίκσλ .
Δπίζεο παξεκπνδίδεη ην θξάμηκν ηνπ θίιηξνπ
θαπζίκνπ , έηζη ψζηε λα παξέρεη
πεξηζζφηεξε δχλακε, ιηγφηεξα θαπζαέξηα,
κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ.
Βνεζά ζηελ εθθίλεζε ζε
Υακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη
Καζαξίδεη ην ζχζηεκα ςεθαζκνχ κεηψλνληαο
Παξάιιεια ηνπο ξχπνπο. Οη κηθξνχ
κνξηαθνχ βάξνπο νιενίλεο θαη ε νξγαληθή κε
ρισξησκέλνη δηαιχηεο πνπ πεξηέρεη ηνπ
δίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα, φρη κφλν λα «
ηαπεηλψλεη» Γξαζηηθά ην ζεκείν πήμεσο ηνπ
πεηξειαίνπ, αιιά θαη λα βειηηψλεη ηελ
ηθαλφηεηα ξνήο ηνπ, αθφκε θαη πνιχ
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο έσο θαη -30νC.
Ζ ηαθηηθή ρξήζε ηνπ εκπνδίδεη
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ΓΗΑ Αληηςπθηηθά
Παξαθινχ
πξνδηαγξαθψλ
AFNOR 15-601 ή αλψηεξεο γηα θηλεηήξεο
αινπκηλίνπ, 100% νξγαληθήο ηερλνινγίαο.

«θξπζηάιισζε» ησλ
Παξαθηλψλ θαη πξνζηαηεχεη ηα θίιηξα θαη ηηο
αληιίεο Σξνθνδνζίαο απφ ην θξάμηκν. Σν
Antifrost Diesel Δθαξκφδεηαη ζην πεηξέιαην
ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, θαζψο επίζεο
Καη ζηα κεζαία απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ.
Πξνζηηζέκελν ζην πεηξέιαην κε πνιχ θαιή
αλάδεπζε ζε αλαινγία 1 ιίηξν ζηα 1000
ιίηξα πεηξειαίνπ παξέρεη πξνζηαζία έσο 16νC ζεκείν απφθξαμεο ςπρξνχ θίιηξνπ θαη
ν
ζεκείν ξνήο έσο -30 C.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI
[ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ]

–

ΔΔΔ

(Πξνζαξκνζκέλν

από

ηελ

Αλαζέηνπζα

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)

Αξρή)-

1

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελαλαζέηνπζα αξρή
ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα
ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο
Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε
δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ
/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
Πξνζσξηλφο αξηζκφο
πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: αξηζκφο
[], εκεξνκελία [], ζειίδα []
Αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ:
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000
Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα
είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ.
παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν)
Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ
επίπεδν: (π.ρ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο
ζην ΚΗΜΓΗ])
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο
κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο.
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)

Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή
Δπίζεκε νλνκαζία: ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ
Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη: 099573325
Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ
ππάξρεη): www.dimos-deskatis.gr
Πφιε: ΓΔΚΑΣΗ
Οδφο θαη αξηζκφο: ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ 2
Σαρ. θσδ.: 51200
Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: ΚΑΡΑΣΔΡΓΙΟ ΔΤΘΤΜΙΟ
Σειέθσλν: 24623-51104
θαμ: 24623-51105
Ηι. ηαρ/κείν: dimosdes@otenet.gr
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2

Υψξα: GR
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
Σίηινο:
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2022
χληνκε πεξηγξαθή:
Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηνλ Γήκν Γεζθάηεο θαη ηα λνκηθά ηνπ
πξφζσπα
Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ
πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ
ππάξρεη): 7018/27-10-2021

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Δπσλπκία:
Οδφο θαη αξηζκφο:
Σαρ. θσδ.:
Πφιε:
Υψξα:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο:
Ηι. ηαρ/κείν:
Σειέθσλν:
θαμ:
Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη
Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη):
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε;
Ναη / Όρη
Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην
Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε
ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 3
Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
%
Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο
αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη
εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο];
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
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Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε
πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν
Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;
Ναη / Όρη
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ;
Ναη / Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 4
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινπο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...):
Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ
θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο:
Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
Απάληεζε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 5
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1
Όλνκα:
Δπψλπκν:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο:
Σφπνο γέλλεζεο:
Οδφο θαη αξηζκφο:
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Σαρ. θσδ.:
Πφιε:
Υψξα:
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρ/κείν:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα:
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
Βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ)
θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Όλνκα ηεο νληφηεηαο
Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο
Σχπνο ηαπηφηεηαο
Κσδηθνί CPV
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 6
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Όλνκα ηεο νληφηεηαο
Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο
Σχπνο ηαπηφηεηαο
Κσδηθνί CPV
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
-

Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο:
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
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Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 7
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηαθζνξά
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 8
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Απάηε
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 9
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
Σελίδα 92

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 10
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
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Λφγνο(-νη)
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 11
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
Καηαβνιή θφξσλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη
Δλερφκελν πνζφ
Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
Ναη / Όρη
Γηεπθξηλίζηε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 12
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο;
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
Ναη / Όρη
..
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη
απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
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Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν
θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν
απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη
Δλερφκελν πνζφ
Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
Ναη / Όρη
Γηεπθξηλίζηε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 13
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο;
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
Ναη / Όρη
..
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη
απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 14
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 15
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Πηψρεπζε
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Σελίδα 96

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο
Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 16
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο
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Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 17
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην
Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα;
Απάληεζε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 18
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 19
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Απάληεζε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 20
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ
ελ ιφγσ πξνεγνχκελε ζχκβαζε;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ,
απφθηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 21
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο
θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
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δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
-

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο
κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο
Απάληεζε:
Ναη
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 22

Λήμε
Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειψζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη
ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ:
α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή
β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή
ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην
Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα
ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι.
Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο):
Ηκεξνκελία
Σφπνο
Τπνγξαθή__

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ (DIESEL)
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΣΛΚΟΧΘΜΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ

-

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

-

Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά:

ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ

ΜΕΚΟΔΟΛ
ΟΛΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ASTM/IP

ISO/EN

ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 15
0
3
C, kg/m
ΣΘΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΛΕΞΘΣ,
0
min. C
0

CFPP, C 1/1031/3 max.
1/04-30/9 max.
ΝΕΟ, mg/kg
max.
ΝΕΟ ΚΑΙ
ΥΡΟΣΤΘΜΑ,
%v/v max.
ΑΙΩ.
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ,
mg/kg max.
ΑΝΘ.
ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ ,
%m/m
ΑΡΟΣΤΑΞΘ 250
0
0
C, C % v/v
ΑΡΟΣΤΑΞΘ 350
0
C, max. % v/v
ΑΡΟΣΤΑΓΜΑ 95
0
(v/v), C max.
0

ΙΞΩΔΕΣ 40 C,
2
cst ι mm /s
ΘΕΙΟ, mg/kg
max.
ΔΙΑΒ. ΧΑΛΚ.
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΙΘΜΟΣ
ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min
ΔΕΙΚΤΘΣ
ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min
ΑΝΤΟΧΘ ΣΤΘΝ
ΟΞΕΙΔΩΣΘ, max.
3
gr/m
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0

ΣΘΜ. ΟΘΣ, ( C)
1/10 – 31/3 max.
0
ΣΘΜ. ΟΘΣ, ( 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
0
(wsd1.4) 60 C,
max.

ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΣΛΚΟΧΘΜΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ

-

Ρροδιαγραφι: ………………………………………………………………

-

Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά:

ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ

ΜΕΚΟΔΟΛ
ΟΛΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ASTM/IP

ISO/EN

ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 15
0
3
C, kg/m
ΣΘΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΛΕΞΘΣ,
0
min. C
0

CFPP, C 1/1031/3 max.
1/04-30/9 max.
ΝΕΟ, mg/kg
max.
ΝΕΟ ΚΑΙ
ΥΡΟΣΤΘΜΑ,
%v/v max.
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ΑΙΩ.
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ,
mg/kg max.
ΑΝΘ.
ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ ,
%m/m
ΑΡΟΣΤΑΞΘ 250
0
0
C, C % v/v
ΑΡΟΣΤΑΞΘ 350
0
C, max. % v/v
ΑΡΟΣΤΑΓΜΑ 95
0
(v/v), C max.
0

ΙΞΩΔΕΣ 40 C,
2
cst ι mm /s
ΘΕΙΟ, mg/kg
max.
ΔΙΑΒ. ΧΑΛΚ.
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΙΘΜΟΣ
ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min
ΔΕΙΚΤΘΣ
ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min
ΑΝΤΟΧΘ ΣΤΘΝ
ΟΞΕΙΔΩΣΘ, max.
3
gr/m
0

ΣΘΜ. ΟΘΣ, ( C)
1/10 – 31/3 max.
0
ΣΘΜ. ΟΘΣ, ( 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
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ΛΙΡΑΝΤΙΚΟΤΘΤΑ
διορκ.διαμ.
φκοράσ
ςφαιριδίου
0
(wsd1.4) 60 C,
max.

ΒΕΝΗΛΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ (premium RON/MON 95/85)
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΣΛΚΟΧΘΜΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ

-

-

Ρροδιαγραφι: ………………………………………………………………

-

Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά: ……………………………………………….

ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ
0
ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 15 C,
3
kg/m

ΜΕΚΟΔΟΛ ΕΛΕΓΧΟΥ
ASTM/IP

-

ISO/EN

-

0

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 70 C, %v/v
0

-

ΟΛΑ-

ΑΡΟΣΤΑΞΘ 100 C, %
v/v
0
ΑΡΟΣΤΑΞΘ 150 C, %
v/v min.
-

-

0

ΤΕΛΟΣ ΑΡΟΣΤΑΞΘΣ, C
max
ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ, max.
%v/v
ΧΩΜΑ
ΑΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ
RON, min
ΜΟΛΥΒΔΟΣ, mg/l max.
ΤΑΣΘ ΑΤΜΩΝ, KPa
ΘΕΙΟ, mg/kg max.
ΒΕΝΗΟΛΙΟ, % v/v max.
ΑΩΜΑΤΙΚΑ , % v/v
max.
ΟΛΕΦΙΝΕΣ , % v/v max.
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ΑΝΤΟΧΘ ΣΤΘΝ
ΟΞΕΙΔΩΣΘ, min.
ΚΟΜΜΙΩΔΘ, mg/100ml
max.
ΔΙΑΒΩΣΘ ΧΑΛΚΟΥ max
0
(3h ςτουσ 50 C)
ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΤΜΟΦΑΞΘΣ
10VP +7 E70 max.
ΚΙΝΙΗΑΙΝΘ, mg/l
ΡΕΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ,
%m/m max.
ΜΕΘΑΝΟΛΘ, % v/v
max.
ΑΙΘΑΝΟΛΘ , % v/v
max.
ΙΣΟΡΟΡΥΛΙΚΘ
ΑΛΚΟΟΛΘ, % 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

ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ
Α/Α

ΕΛΔΟΣ

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ

1

ΛΑΔΙ SAE10W /40

2

ΛΑΔΙ SAE15W /40

3

ΛΑΔΙ SAE20 W/50

4

ΓΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ
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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

……………………………, ……/……/2021
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
(ΣΦΑΓΛΔΑ, ΥΡΟΓΑΦΘ)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ

ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ
ΔΡΓΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ
ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2022

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΦΟΡΔΑ 1. ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.1 ΚΑΤΗΜΑ

Α/Α

Πνζόηεηα

Δίδνο πξνκήζεηαο

(ιίηξα)
1

Πεηρέιαηο DIESEL θίλεζες

2

Πεηρέιαηο DIESEL ζέρκαλζες

3
4

ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

18.000

( Γεκοηηθό Γσκλαζηήρηο )

3.000

Βελδίλε Ακόισβδε ( οτήκαηα)

4.550

Βελδίλε Ακόισβδε ( Υιοοθοπηηθά –
Μεζηλεδες - Aζθαιηοθόπηε)

2.500

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.2 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
Α/Α

1
2
3

ΔΙΓΟ ΛΑΓΙΟΤ

Λάδη θηλεηήρα SAE 10W40
Λάδη πεηρειαηοθηλεηήρα
SAE15W40
Λάδη θηλεηήρα SAE 20W50

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΔΚΠΣΩΗ
(ιίηρα)
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

50
200
200
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ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

4

Γράζο ιηζίοσ (Κg)

60

5

Βαιβoιίλε SAE80W90

30

Λάδη σδρασιηθώλ ζσζηεκάηφλ
ISO 46
Λάδη σδρασιηθώλ ζσζηεκάηφλ
7
ISO 68

6

8 Αληηυσθηηθό

200
150
100

Λάδη Νο 10W σδρασιηθού
(4 ιίηρφλ)

10

Λάδη AΣF - 6 (δοτείο 4 ιίηρφλ)

8

11

Αληηυσθηηθό Παραθιού (G12)
γηα θηλεηήρες αιοσκηλίοσ

20

12

Αληηβαθηερηαθό Πεηρειαίοσ

10

13

Αληηπαγφηηθό Πεηρειαίοσ

10

9
10

ΦΟΡΔΑ 1. ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΩΝ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.3 ΚΑΤΗΜΑ
Α/Α

Δίδνο πξνκήζεηαο

Πνζόηεηα
(ιίηξα)

1

Πεηρέιαηο DIESEL θίλεζες

2

Πεηρέιαηο DIESEL ζέρκαλζες

3

Βελδίλε Ακόισβδε ( οτήκαηα)

4

Βελδίλε Ακόισβδε
(Υιοοθοπηηθά - Μεζηλεδες)

ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

18.000
7.000
400

2.500

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.4 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
Α/Α

1

ΔΙΓΟ ΛΑΓΙΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΚΠΣΩΗ
ΔΚΠΣΩΗ
(ιίηρα)
ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

3

Λάδη θηλεηήρα SAE 10W40
Λάδη πεηρειαηοθηλεηήρα
SAE15W40
Λάδη θηλεηήρα SAE 20W50

4

Γράζο ιηζίοσ (Κg)

40

5

Βαιβoιίλε SAE80W90

30

2

30
200
200
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Λάδη σδρασιηθώλ ζσζηεκάηφλ
ISO 46
Λάδη σδρασιηθώλ ζσζηεκάηφλ
ISO 68

6
7

200
100

8

Αληηυσθηηθό

100

9

Λάδη Νο 10W σδρασιηθού
(4 ιίηρφλ)

10

10 Λάδη AΣF 6 (δοτείο 4 ιίηρφλ)

4

Αληηυσθηηθό Παραθιού (G12)
γηα θηλεηήξεο αινπκηλίνπ

20

12

Αληηβαθηερηαθό Πεηρειαίοσ

10

13

Αληηπαγφηηθό Πεηρειαίοσ

10

11

ΦΟΡΔΑ 2.

Α/Α

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΓΔΠΑΠ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2.1 ΚΑΤΗΜΑ

Δίδνο πξνκήζεηαο

Πνζόηεηα
(ιίηξα)

1

Πεηρέιαηο DIESEL ζέρκαλζες

2

Βελδίλε Ακόισβδε

ΦΟΡΔΑ 2.

ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

5.500
1400

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΓΔΠΑΠ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΩΝ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2.2 ΚΑΤΗΜΑ

Α/Α

Δίδνο πξνκήζεηαο

Πνζόηεηα
(ιίηξα)

1

Βελδίλε Ακόισβδε

ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

1400

ΦΟΡΔΑ 3. Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
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ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3.1 ΚΑΤΗΜΑ
Α/Α

Δίδνο πξνκήζεηαο

Πνζόηεηα
(ιίηξα)

1

Πεηρέιαηο DIESEL ζέρκαλζες

ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

14.000

ΦΟΡΔΑ 3. Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΩΝ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3.2 ΚΑΤΗΜΑ

Α/Α

Δίδνο πξνκήζεηαο

Πνζόηεηα
(ιίηξα)

1

Πεηρέιαηο DIESEL ζέρκαλζες

ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

10.000

ΦΟΡΔΑ 4. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4.1 ΚΑΤΗΜΑ
Α/Α

Δίδνο πξνκήζεηαο

Πνζόηεηα
(ιίηξα)

1

Πεηρέιαηο DIESEL ζέρκαλζες

ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

15.000

ΦΟΡΔΑ 4. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΩΝ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4.2 ΚΑΤΗΜΑ
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Α/Α

Πνζόηεηα

Δίδνο πξνκήζεηαο

(ιίηξα)

1

Πεηρέιαηο DIESEL ζέρκαλζες

ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

9.000

ΦΟΡΔΑ 5. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5.1 ΚΑΤΗΜΑ
Α/Α

Πνζόηεηα

Δίδνο πξνκήζεηαο

(ιίηξα)

1

Πεηρέιαηο DIESEL ζέρκαλζες

ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

18.000

ΦΟΡΔΑ 5. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΩΝ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5.2 ΚΑΤΗΜΑ
Α/Α

Πνζόηεηα

Δίδνο πξνκήζεηαο

(ιίηξα)

1

Πεηρέιαηο DIESEL ζέρκαλζες

12.000

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ
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ΔΚΠΣΩΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΔΚΠΣΩΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

Ονομαςία
Τράπεηασ
/Ρλιρθσ
επωνυμία
Ριςτωτικοφ
Ιδρφματοσ........................................................................
Κατάςτθμα.............................................................................................
Θμερομθνία Ζκδοςθσ..........
Ευρϊ.................................…
Ρροσ
ΔΘΜΟ Διμο Δεςκάτθσ Δ/νςθ Ανδρομάνασ 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 τθν «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων και
λιπαντικϊν για το ζτοσ 2022», ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. ..... ..../..../..2021 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

Ονομαςία
Τράπεηασ
/
Ρλιρθσ
Ιδρφματοσ.........................................................................
Κατάςτθμα.............................................................................................
Θμερομθνία Ζκδοςθσ..........
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επωνυμία

Ριςτωτικοφ

Ευρϊ.................................…
Ρροσ ……………………….. Δ/νςθ …………………………….., ΑΦΜ …………………… 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 τθν «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων και
λιπαντικϊν για το ζτοσ 2022», ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. ..... ..../..../..2021 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)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ

Αναρτάται ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.

ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ Ι ΝΡΔΔ

Δεςκάτθ,

2021

Αρ. πρωτ:
ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ Ι ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ (Σχζδιο)
Στθ Δεςκάτθ 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)
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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 το Ν. 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 31-12-2022. 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.
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.
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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
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
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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 Δεςκάτθσ ι 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,
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
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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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