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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1, 1ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 412 22
Πληροφορίες: Καφατάκη Μαρία
Τηλ.: 2413  500340,  327
Fax: 2410250372
E-Mail: prom@larissa-dimos.gr

Λάρισα   12-05-2020

 Αρ. Πρωτ: 17123

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 434.124,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Προμήθεια Πετρελαίου  θέρμανσης Diesel  – CPV: 09135100-5 προϋπολογιζόμενης
δαπάνης   434.124,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24  %  (προϋπολογισμός  χωρίς
ΦΠΑ:  350.100,00 €  ΦΠΑ : 84.024,00 €)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:                                  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:               
Κριτήριο κατακύρωσης  της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής.

Συγκεκριμένα,   ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα δια -
μορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορί-
ζεται από το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Λάρισας.
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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 41222

Κωδικός ΝUTS EL612

Τηλέφωνο 2413-500340

Φαξ 2410-250372

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom@larissa-dimos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες επί της διακήρυξης Καφατάκη Μαρία, τηλ. 2413-500327

Αρμόδιος για πληροφορίες επί της Μελέτης  Κατσής Νικόλαος
τηλ.: +30 2410 575690 (εσωτ. 129)
fax: +30 2410 575096
e-mail: promam@larissa-dimos.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.larissa.gov.gr

4

Τόπος Παράδοσης
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο

Για το Δήμο Λαρισαίων
Καύσιμα Θέρμανσης:  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι.
              Τηλ.: +302413500281, Fax: +302410250372

               e-mail: prom@larissa-dimos.gr  

Για τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Καύσιμα Θέρμανσης:

 Σε κάθε σχολικό συγκρότημα ή κτηριακή εγκατάστασή της.
               Τηλ.: +302410256112, Fax: +302410256295

 e-mail: sxolepit@larissa-dimos.gr  
 Αρμόδιος για πληροφορίες:   κ. ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Για τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Καύσιμα Θέρμανσης: 

Σε κάθε σχολικό συγκρότημα ή κτηριακή εγκατάστασή της
              Τηλ.: +302410256112, Fax: +302410256295
              e-mail: sxolepit2@larissa-dimos.gr 

           Αρμόδιος για πληροφορίες:    κ. ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Για τη Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαρισαίων (Θεσσαλικό Θέατρο)

Καύσιμα Θέρμανσης: Σε κατά τόπους κτηριακές εγκαταστάσεις της
              Τηλ.: +302410575690, Fax: +302410621209
              e-mail: prom@larissa-dimos.gr  
              Αρμόδιος για πληροφορίες:    κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

mailto:sxolepit2@larissa-dimos.gr
file:///E:/KOINOXRHSTOS/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91/%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99/%CE%9A%CE%91%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%91/sxolepit@larissa-dimos.gr
mailto:prom@larissa-dimos.gr
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Φορείς υλοποίησης της προμήθειας
 Δήμος Λαρισαίων, με ΑΦΜ 997844860, ΔΟΥ: Α’ Λάρισας, Διεύθυνση Έδρας: Ίωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 41222,
Λάρισα.
 ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με ΑΦΜ 997845310, ΔΟΥ: Α΄ Λάρισας,
Διεύθυνση: Ρούσβελτ 59, 1ος όροφος, ΤΚ 412 22, Λάρισα. 
  ΝΠΔΔ «Σχολική  Επιτροπή  Μονάδων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης»,  με  ΑΦΜ 997845321,  ΔΟΥ:  Α΄
Λάρισας, Διεύθυνση: Ρούσβελτ 59, 1ος όροφος, ΤΚ 412 22, Λάρισα.
 Κοινωφελής  Επιχείρηση  «Δημοτική  Θεατρική Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Λαρισαίων» (Θεσσαλικό
Θέατρο), με ΑΦΜ 097417695, Διεύθυνση: Γεωργιάδου 53, ΤΚ 41447, Λάρισα

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική

πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  www.larissa.gov.gr μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)          Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση: www.larissa.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο  επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης1

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαρισαίων, η Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,  η  Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  και  η  Δημοτική
Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων (Θεσσαλικό Θέατρο). 

Αναλυτικά:

1) Ποσό  201.996,00€  θα καλυφθεί από το Δήμο Λαρισαίων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, θα
βαρύνει  τους  προϋπολογισμούς  των  οικονομικών  ετών  2020  -  2022  και  θα  προέλθει  από  ίδιους
πόρους και από ανταποδοτικά τέλη (ΕΑΤ) , ως κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
Κ.Α.Ε. Καυσίμων Θέρμανσης

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ - (ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠ.) 10.6643.20001

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ (Π) -ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ. ΕΚΠ. ΔΡΑΣ. 15.6643.05001

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΤ. 15.6643.07002

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ - ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΠΡΟΝ. 15.6643.08001

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ (Π) 15.6643.35001
6 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 24% 00.8224.00024

1

  Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ   ν. 4412/2016
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ - ΚΑΘΑΡ. & ΑΝΑΚΥΚΛ. 20.6643.30001

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 35.6643.50003
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 45.6643.04001

2) Ποσό  90.396,00 € θα καλυφθεί από τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από το Δήμο
στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως κάτωθι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
Κ.Α.Ε. Καυσίμων Θέρμανσης

     1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

00.6711.00001

3) Ποσό 111.600,00 € θα καλυφθεί από τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από το Δήμο
στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , ως κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

Κ.Α.Ε. Καυσίμων Θέρμανσης

    1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

00.6711.00002 

4) Ποσό  30.132,00€ θα  καλυφθεί  από  τη  Δημοτική  Θεατρική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  του  Δήμου
Λαρισαίων  (Θεσσαλικό  Θέατρο).  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση,  θα  βαρύνει  τους
προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2020-2022 και θα βαρύνει τις Κ.Α., ως κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

Κ.Α.Ε. Καυσίμων Θέρμανσης
   1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 02.64.08.00.000

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  προμήθεια  υγρών  καυσίμων   θέρμανσης  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου
Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων.  Η σύμβαση αυτή θα συναφθεί για διάστημα είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών και με δυνατότητα παράτασης, των συναφθεισών συμβάσεων, έως τρεις (3) μήνες χωρίς υπέρβαση
του οικονομικού ή/και φυσικού αντικειμένου της συμβάσεως υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο
132, του Ν. 4412/2016.

Οι  παρεχόμενες προμήθειες  κατατάσσονται  στους ακόλουθους κωδικούς  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : ) : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV

(Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων)

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DIESEL 09135100-5

Η παρούσα σύμβαση αφορά:

Προμήθεια  Πετρελαίου   θέρμανσης  Diesel  –  CPV) : :  09135100-5  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης   434.124,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς  ΦΠΑ:  350.100,00 €  ΦΠΑ : 84.024,00 €).

Η παρούσα σύμβαση αφορά ένα και μόνο είδος. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, με
δυνατότητα παράτασης, των συναφθεισών συμβάσεων, έως τρεις (3) μήνες χωρίς υπέρβαση του οικονομικού
ή/και  φυσικού  αντικειμένου της  συμβάσεως  υπό  την επιφύλαξη  των οριζομένων στο  άρθρο  132,  του  Ν.
4412/2016.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο “ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης – Μελέτη προμήθειας υγρών
καυσίμων  θέρμανσης» της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
Συγκεκριμένα,  ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα δια -
μορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορί-
ζεται από το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Λάρισας.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται  από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” (Α' 67

 του ν.4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες
διατάξεις” (Α' 66) 

 του ν.  4605/2019 (Α'  52) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)  2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας  και  των  επιχειρηματικών  πληροφοριών  που  δεν  έχουν  αποκαλυφθεί  (εμπορικό
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα
για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

 του  ν.  4555/2018,  (Α/133)  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…»,

 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/Α΄/13.09.2017) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις,

 του  ν.  4497/2017  (Α/171)  Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων,εκσυγχρονισμός  της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,2

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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 του  ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Ο  Ν.  4257/2014,  άρθ.  63  (ΦΕΚ  Α/93)  περί  του  ποσοστού  έκπτωσης  στους  διαγωνισμούς
πετρελαιοειδών.

 Ο Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α/230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και  άλλες διατάξεις»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Η ΥΑ Α-3391/2009  (Β/1388)  –  Αγορανομική  Διάταξη  7/2009,  άρθ.  278,  316,  321 & 327,  περί  των
προϊόντων πετρελαίου (μετρήσεις, διακινητές και υποχρεώσεις, δείγματα και δειγματοληψίες).

 Η ΥΑ 91354/30.8.2017 (Β/2983)  «Κωδικοποίηση  Κανόνων Διακίνησης  και  Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και
του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω

 της  υπ’  αριθμ.  75/13-02-2020  Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  6Α04ΩΛΞ-Ψ91)  με  θέμα:
Συγκρότηση  επιτροπών  σύμφωνα  με  το  Ν.  4412/2016,  με  την  οποία  συγκροτήθηκε  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού  της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου  καθώς και η αντίστοιχη  Επιτροπή Παραλαβής,

 το  υπ.  αριθμ.  Πρωτ.  39853/16-09-2019   πρωτογενές   αίτημα  του  Δήμου  Λαρισαίων,  το  οποίο
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005569539. 

 το  υπ.  αριθμ.  Πρωτ.  318/06-11-2019   πρωτογενές   αίτημα   της  Σχολικής   Επιτροπής  Μονάδας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005856639. 

 ο  υπ.  αριθμ.  Πρωτ.  263/05-11-2019   πρωτογενές   αίτημα  της  Σχολικής   Επιτροπής  Μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005843482.

 ο  υπ.  αριθμ.  Πρωτ.  803/12-09-2019   πρωτογενές   αίτημα  της  Δημοτικής  Θεατρικής  Κοινωφελής
Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων (Θεσσαλικό Θέατρο), το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
19REQ005890573. 

 υπ’  αριθ.  4371/2019  (ΑΔΑ:Ω8ΠΔΩΛΞ-Ξ93),  4372/2019  (ΑΔΑ:ΨΩ05ΩΛΞ-ΒΥΧ),  4373/2019
(ΑΔΑ:ΩΧ37ΩΛΞ-  Οι  7ΗΒ),  4374/2019  (ΑΔΑ:ΨΝΜΑΩΛΞ-Ε5Π),  4375/2019  (ΑΔΑ:  ΩΒΑΕΩΛΞ-ΩΣΙ),
4376/2019 (ΑΔΑ:ΩΘ0ΞΩΛΞ-8ΙΥ),  4377/2019 (ΑΔΑ: ΩΘ4ΞΩΛΞ-ΔΝ7), 4378/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΛΨΩΛΞ-ΤΝ7),
4379/2019  (ΑΔΑ:7ΝΜ2ΩΛΞ-84Ψ),  4380/2019  (ΑΔΑ:6Ψ4ΖΩΛΞ-2Ω8),  4381/2019  (ΑΔΑ:6ΤΒΔΩΛΞ-ΓΚΝ),
4382/2019 (ΑΔΑ: 9ΩΠΔΩΛΞ-Ν4Ψ), Αποφάσεις Αναλήψεις Υποχρεώσεις,   με τις  οποίες εγκρίνεται η
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δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
Λαρισαίων για το 2019.

 Οι υπ’  αριθ.  4775/2019  (ΑΔΑ:  ΨΛΞΟΩΛΞ-Ψ2Β),  4776/2019  (ΑΔΑ:6ΓΚ0ΩΛΞ-30Ψ),  4777/2019
(ΑΔΑ:0454ΩΛΞ-Γ86),  4778/2019  (ΑΔΑ:7ΧΣΘΩΛΞ-Χ3Ζ),  4779/2019  (ΑΔΑ:Ψ5ΣΤΩΛΞ-1ΙΣ),  4780/2019
(ΑΔΑ:Ψ2ΔΓΩΛΞ-ΑΔΗ),  4781/2019  (ΑΔΑ:6ΑΤ8ΩΛΞ-ΛΦΓ),  4782/2019  (ΑΔΑ:6ΕΨ0ΩΛΞ-ΗΦΓ),  4783/2019
(ΑΔΑ:6ΖΒΒΩΛΞ-ΤΩΖ), 4784/2019 (ΑΔΑ:6ΛΠΘΩΛΞ-ΠΟΟ),  4785/2019 (ΑΔΑ:Ω8ΞΦΩΛΞ-ΜΚ3), 4786/2019
(ΑΔΑ:  Ψ0ΤΚΩΛΞ-Η36)  αποφάσεις Δημάρχου του Δήμου Λαρισαίων με τις οποίες εγκρίθηκαν οι
πολυετής υποχρεώσεις για τον εν λόγω διαγωνισμό και οι οποίες καταχωρήθηκαν ως εγκεκριμένο
αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005659288.

 Την υπ’ αριθ.  48/2019 (ΑΔΑ: 67ΗΑΟΞ67-Ζ7Ν), απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία καταχωρήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005856591.

 Την υπ’ αριθ.  52/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΗ7ΟΞ67-75Κ),  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  η οποία καταχωρήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005843582.

 Τις  υπ. αρ.  264/219 & 265/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΘΑΟΕ72-ΝΡΗ), αποφάσεις  του Προέδρου της Δημοτικής
Θεατρικής  Κοινωφελής  Επιχείρησης  του  Δήμου  Λαρισαίων  (Θεσσαλικό  Θέατρο),  οι  οποίες
καταχωρήθηκαν ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005890629.

 Την υπ’ αριθμ. 648/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός
του  τρόπου  εκτέλεσης  και  έγκριση  των  όρων  Διακήρυξης  και  των  Παραρτημάτων  αυτής  για  την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων καθώς και
των νομικών του προσώπων».

 Την  υπ.αρ.  πρωτ.   548538/06-12-2019  διακήρυξη  «Προμήθειας  υγρών  καυσίμων  κίνησης  και
θέρμανσης των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων καθώς και των νομικών του προσώπων».

 Την υπ. αρ. 149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Εξέταση
Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια  υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του
Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων» και κατακύρωση αυτού, η οποία μεταξύ άλλων
αποφασίζει  την επανάληψη του διαγωνισμού, για το Τμήμα 3 (Πετρέλαιο θέρμανσης (diesel) - CPV) : 
09135100-5),  συνολικού  προϋπολογισμού  τετρακοσίων  τριάντα  τεσσάρων  χιλιάδων  εκατόν  είκοσι
τεσσάρων ευρώ # 434.124,00 € #,  για το οποίο δεν έχει κατατεθεί προσφορά.

 Η υπ. αρ. 46/2020 απόφαση  του Προέδρου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου Λαρισαίων (Θεσσαλικό Θέατρο.

 Οι  υπ’  αριθ.  660/2020(ΑΔΑ:  Ψ275ΩΛΞ-ΗΘΡ),  661/2020  (ΑΔΑ:  ΡΟΑΒΩΛΞ-75Ρ),  1147/2020  (ΑΔΑ:
ΨΟΒ6ΩΛΞ-ΙΟΡ), 1148/2020 (ΑΔΑ: ΨΓ9ΗΩΛΞ-ΒΟΦ), 1149/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΒΦΩΛΞ-7ΥΗ), 1150/2020 (ΑΔΑ:
Ω3ΙΧΩΛΞ-ΖΑΝ),  1151/2020 (ΑΔΑ: 6Π9ΣΩΛΞ-ΚΤΓ), 1152/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΑ2ΩΛΞ-ΟΘΤ), 1153/2020 (ΑΔΑ:
ΩΣΣΠΩΛΞ-ΣΛΡ), 1154/2020 (ΑΔΑ: 611ΘΩΛΞ-3ΕΝ),  1155/2020 (ΑΔΑ:ΨΟΦΚΩΛΞ-5ΥΔ), 1156/2020 (ΑΔΑ:
ΩΤΛΞΩΛΞ-0ΙΣ),  Αποφάσεις Αναλήψεις Υποχρεώσεις,  με τις οποίες εγκρίνεται η δαπάνη προμήθειας
υγρών καυσίμων  θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαρισαίων για το 2020.

 την υπ’ αριθμ. 272/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός
του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων της Επαναληπτικής Διακήρυξης και των Παραρτημάτων
αυτής για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων  θέρμανσης των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων καθώς
και των νομικών του προσώπων».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι 30-06-2020, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία  θα διενεργηθεί  με  χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
αναλυτικά ως εξής: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

27-05-2020 27-05-2020
30-06-2020   και
ώρα 15:00 μ.μ.

06-07-2020

και ώρα 10:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη  της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη με  ηλεκτρονικά  μέσα για δημοσίευση στις  25-05-2020 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις  27-05-2020.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό  91856.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις   27-05-2020.

Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον  Ελληνικό  Τύπο,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /  
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο,  στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων,  στη διεύθυνση
(URL) : www.larissa-dimos.gr στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον  ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  εφόσον  επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών,  ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην
ιστοσελίδα  www  .  larissa  -  dimos  .  gr   και στην  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  το  αργότερο  (10)  ημερολογιακές
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινήσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι
εκπρόθεσμα και  δεν εξετάζονται.  Οι  διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται  σε καμία περίπτωση να επικαλούνται
προφορικές απαντήσεις ή διευκρινήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  Όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική  γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) 3.

3 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με
τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο  επικυρωμένο  έγγραφο  από το  αρμόδιο
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Ειδικά,  τα  αλλοδαπά ιδιωτικά  έγγραφα πρέπει  υποχρεωτικά  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.4 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, πλην του MSDS, που κατατίθεται, υποχρεωτικά,
στην ελληνική γλώσσα (Εγκύκλιος 30/004/1638/6.7.2011, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου).

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
του  ν.  4364/  2016  (Α΄13)5,που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  -  μέλη  της  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και  Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  Αν  συσταθεί
παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

4 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171), και με
το άρθρο 43  περ. 7α. αβ. του ν. 4605/2019 (Α' 52).

5  Πρβλ.   άρθρο  120  Ν.4512/2018  (ΦΕΚ  Α΄  5/17.1.2017),  καθώς  και   άρθρο  15  παρ.1  Ν.4541/2018   (ΦΕΚ  Α΄
93/31.5.2018),
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε  τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄  της  παρούσας παραγράφου και  έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας
έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Διακήρυξη.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  το  ποσό της οποίας
αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης,  μη  συνυπολογιζόμενων  των  δικαιωμάτων
παράτασης της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 7.002,00€.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Η  αναθέτουσα  αρχή
μπορεί,  πριν τη λήξη της προσφοράς,  να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,  πριν τη λήξη τους,  τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/20166.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα  άρθρα 2.2.3  έως  2.2.7,  δεν
προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά  ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για
υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)  προσφέρω  ν
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου  της  22ας

6 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171) και με το άρθρο 43  περ. 5 του ν. 4605/2019 (Α' 52)
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Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της  27.11.1995,  σ.  48),  η  οποία κυρώθηκε με  το  ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της  22.6.2002,  σ.  3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την  καταπολέμηση της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την  προστασία  των  θυμάτων της,  καθώς και  για  την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά   στους
διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Σε όλες τις  υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις  ως  άνω περιπτώσεις (α)  έως (στ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει  καθοριστεί  με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 7

2.2.3.2. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παραβάσεις
εργατικής νομοθεσίας

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, αν η αναθέτουσα αρχή:   

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική
νομοθεσία ή/και  

β)  όταν  η  αναθέτουσα αρχή  μπορεί  να αποδείξει  με  τα κατάλληλα μέσα ότι  ο   οικονομικός  φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά

7 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους8. 

ή/και

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα,
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία,  οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ. 9

2.2.3.3. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β)  εάν τελεί  υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης ή τελεί  υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

8 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται  στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) του
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

9 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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Εάν στις  ως  άνω περιπτώσεις (α)  έως (θ)   η  περίοδος αποκλεισμού δεν έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 10

2.2.3.4. Αποκλεισμός σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, αποκλείει προσφέροντα, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν απο-
δεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.1 , 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

2.2.3.5. Απόδειξη αξιοπιστίας παρά το λόγο αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις  που αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1,  2.2.3.2. γ)11 και  2.2.3.3,  μπορεί  να  προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.  Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται  στον  οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει
αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη
συμμετοχή σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων κατά  την  προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.6. Γενικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις

Ο  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

2.2.3.7. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι  οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη  διαδικασία  σύναψης της  παρούσας  σύμβασης απαιτείται  να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Ειδικότερα, οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  προσχωρήσει  στη  ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην
προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση σε  θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια για  την διαδικασία  σύναψης της  παρούσας
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να  διαθέτουν, ελάχιστο Γενικό Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό πενήντα της εκατό (50%)  του ενδεικτικού προϋπολογισμού  και αφορά τα έτη 2017,
2018 και 2019, ήτοι ποσού:175.050,00€

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα, η
εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί.

10 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
11 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
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Σε περίπτωση ενώσεων η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αρκεί
να ικανοποιείται αθροιστικά από όλα τα μέλη, υπό την επιφύλαξη της 2.2.8 της παρούσας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017, 2018, 2019)
συναφούς αντικειμένου συμβάσεων (παράδοση όμοιων ειδών), συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50%
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

2.2.7.  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Όσον  αφορά  τα   Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας, θα  κατατεθούν  στο  φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς
σύμφωνα με τη παράγραφο  “2.4.3.2 Τεχνική προσφορά”    και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της
παρούσης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια   καθώς και  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα
έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων,
πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  και  εάν  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  κατά  τα  οριζόμενα  στην
παρούσα  Διακήρυξη.  Προσφέρων  που  συμμετέχει  μόνος  του,  αλλά  στηρίζεται  στις  ικανότητες  ενός  ή
περισσότερων άλλων φορέων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί
με  χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται  οι απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε έναν από τους φορείς  στους
οποίους στηρίζεται.

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.

Όταν  ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς
στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής,  79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην  παρούσα Παράρτημα ΙΙ,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες  του Παραρτήματος   ΙV.
Το  ΕΕΕΣ  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών12

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,  υποβάλλεται ένα  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  το οποίο
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας

12     Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52  Α’)
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για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  παρούσας   παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά
περίπτωση (παράγραφοι  2.2.5,  και 2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.413.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εάν και
στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα  πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσα σε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος -μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθενται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)του άρθρου 79 παρ.  1 και 3
του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών14.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Β. Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή υποβάλει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσης.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά15:

13 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η  A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους
λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016

14  Πρβ.  παράγραφο  12  άρθρου  80  του  ν.4412/2016,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  7,  περ.  α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

15 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου  4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων
αντιγράφων.
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Το απόσπασμα του σχετικού μητρώου ή το ισοδύναμο έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.216 της παρούσας: 

β.1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας,  που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, και επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

β.2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του

Ειδικά  για  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις   (β1,  β2),  πέραν  του  ως  άνω  πιστοποιητικού,  υποβάλλεται
υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

β.3)  Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από ψηφιακά υπογεγραμμένη
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά
με την έκδοση του πιστοποιητικού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσης:

 Για τις περιπτώσεις α’, γ΄, δ’, ε΄, στ’, ζ’, η΄ και θ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσας, υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται  αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013).
Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με
συγκεκριμένη  επισημείωση (APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από διεθνείς  συμβάσεις  της  χώρας  (Σύμβαση  της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

16 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής  ενημερότητας  που  εκδίδονται  από  τους  ημεδαπούς  φορείς,  οι  οικονομικοί  φορείς  μεριμνούν  να
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα
ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  104  του  ν.  4412/2016,  προκειμένου  να  τα  υποβάλουν,  εφόσον  αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι.
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Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.

 Για την περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι
στην  Ελλάδα,  τα  πιστοποιητικά  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό
αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το
αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά
πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων17.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.6 της παρούσης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. Η εν λόγω
υπεύθυνη δήλωση πρέπει  να έχει  συνταχθεί  μετά την κοινοποίηση  της πρόσκλησης  για  την υποβολή των
δικαιολογητικών.

ε)  για  την  παράγραφο  2.2.3.7,  δικαιολογητικά  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών,  εφόσον  ο  προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του,18 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας
και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας,  το  πολύ  τριάντα  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  ημέρα  υποβολής  της
προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και  εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,  από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει
ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  από
αρμόδια  αρχή,  εφόσον  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζει  υπεύθυνη  δήλωση  του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και
αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί  κατάσταση  κατά  τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από
την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 19.

17 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, έως τρεις (3)
μήνες πριν  από την υποβολή της.

18 Πρβ.  παράγραφο  12  άρθρου  80  του  ν.4412/2016,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  7,  περ.  α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

19 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
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B.2. Για   την   απόδειξη    της  απαίτησης  του  άρθρου   2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,  στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι  δεν τηρείται  τέτοιο  μητρώο και  ότι  ασκεί  τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Βιοτεχνικό  ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'  αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του. 

Β.3.  Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.5 (απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας) προσκομίζουν: 

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των
τελευταίων τριών (3)  διαχειριστικών χρήσεων (2017,  2018,  2019) σε περίπτωση που η δημοσίευση αυτών
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα ή δήλωση περί του συνολικού
ύψους  του  κύκλου  εργασιών  για  τις  τελευταίες  τρεις  (3)  διαχειριστικές  χρήσεις  (2017,  2018,  2019),  σε
περίπτωση  μη  υποχρέωσης  δημοσίευσης  οικονομικών  καταστάσεων.  Σε  περίπτωση  μη  υποχρέωσης
δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα Ε3 των αντίστοιχων ετών από
όπου να προκύπτει ο ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντος.
 Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, υποβάλλουν
αποσπάσματα  οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για το εν λόγω χρονικό
διάστημα.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με  οποιοδήποτε  άλλο
έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς,  προσκομίζουν:

Κατάλογο  παραδόσεων,  σε  Υπηρεσίες  του  Δημοσίου (ημεδαπής  ή  αλλοδαπής),  αλλά  και  σε  ιδιώτες   που
πραγματοποιήθηκαν  την τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019) ιδίων με το αντικείμενο της σύμβασης.
Στον κατάλογο αυτό θα αναφέρονται οι ποσότητες της κάθε παράδοσης, η αντίστοιχη προσφερθείσα τιμή και η
ημερομηνία παράδοσης. 

Η παράδοση ομοειδών ειδών αποδεικνύεται με την κατάθεση:

 εάν μεν, ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, με αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
από την αρμόδια αρχή.

 εάν δε, ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε με αντίγραφα από επίσημα παραστατικά πώλησης
(Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο) είτε με βεβαίωση του αγοραστή. 

Αν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει ανάλογα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.

Β.5. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίηση του προσωρινού αναδόχου

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της
σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  20.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά

20  Πρβλ.  παράγραφο  12 άρθρου  80  του  ν.4412/2016,  όπως  αυτή προστέθηκε  με  το  άρθρο 43  παρ.  7,  περ.  α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει
εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  υποβολή  του.  Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση
νομιμοποιητικά  έγγραφα νόμιμης  σύστασης και  μεταβολών (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση   του  νόμιμου
εκπροσώπου,  από  την  οποία  αποδεικνύονται  τα  ανωτέρω  ως  προς  τη  νόμιμη  σύσταση,  μεταβολές  και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι  ως  άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  γίνονται  αποδεκτές,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την
ημερομηνία  διενέργειας του  διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η  θητεία του/των ή/και  των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.6. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου
και ιδιωτικού δικαίου

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος V) : II του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα  πιστοποιητικά  αυτά αναφέρονται  τα δικαιολογητικά  βάσει  των οποίων  έγινε  η  εγγραφή των  εν  λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.7. Ενώσεις οικονομικών φορέων

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.21

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . 

Συγκεκριμένα,   ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα δια -
μορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορί-

21 Πρβλ.  άρθρο 78 παρ.  1/ 80 παρ.  1 ν.  4412/2016.  Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει  από ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και  τρίτου, στις ικανότητες  του οποίου στηρίζεται,  ή από οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο μέσο
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ζεται από το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Λάρισας.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη  και  στα
Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες
δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  κατάθεση  ηλεκτρονικής  προσφοράς  στο  σύστημα)  δεν  αποσφραγίζονται  και
επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

Απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή
περιέχονται  στην  Υπηρεσία  μετά  την  καθοριζόμενη  προθεσμία,  θεωρούνται  εκπρόθεσμα  κατατεθέντα  και
οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε  από όλους  τους οικονομικούς  φορείς  που αποτελούν  την ένωση,  είτε  από εκπρόσωπό τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον δεν έχουν προσβάλλει νομίμως και εμπροθέσμως τη Διακήρυξη,
θεωρείται  ότι  αποδέχονται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  αυτής  και  δεν  δύνανται,  με  την
προσφορά τους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Με
την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει γνώση των όρων της
Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ,
ιδίως  άρθρα  36  και  37,  την  Υπουργική  Απόφαση  56902/2-06-2017  (Β’  1924)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών  πιστοποίησης,  ο  οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017)  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της προσφοράς
και των αιτήσεων συμμετοχής με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικο-
ποιούν με οποιοδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσης τους δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυ-
τές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προ -
βλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρή-
ση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
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(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά» στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β)  έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα  σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά  αρχεία  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  Διακήρυξης  (ιδίως  Τεχνική  και  Οικονομική
Προσφορά).

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή  και  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής   προσφοράς  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Τα  προαναφερόμενα στοιχεία και  δικαιολογητικά  κατατίθενται  ή  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  (συστημένα)
στον  Δήμο  Λαρισαίων,  Ίωνος  Δραγούμη  1,  Τ.Κ.  41222,  Λάρισα,  1ος  Όροφος,  Τμήμα  Υποστήριξης  και
Πρωτοκόλλου, και ώρες 07:00π.μ. –15:00μ.μ., με τη μορφή ενός σφραγισμένου κυρίως φακέλου με την ένδειξη
«να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο».

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την  διάρκεια της  διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και  σε  εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
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Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν: 

α)  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης  (Παράρτημα ΙΙ).

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Το  ΕΕΕΣ μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών.

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου  να  διαπιστώσει  την  εγκυρότητά  τους.  Προς  διευκόλυνση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  ο
προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή e-
mail) του φορέα που έχει εκδώσει τις εγγυήσεις. Η απουσία της συγκεκριμένης δήλωσης για τα στοιχεία του
φορέα έκδοσης της εγγυητικής δεν επιφέρει τον αποκλεισμό της προσφοράς.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι - "Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης" της  παρούσας  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  πώς  οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Συγκεκριμένα, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι:

 Έλαβε  γνώση  και  αποδέχεται  πλήρως  και  χωρίς  καμία  επιφύλαξη  τους  όρους  και  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

 Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει την παράδοση, επί εδάφους, των συμβατικών

προϊόντων.

 Εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις του σύστημα εισροών – εκροών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.

3784/2009, άρθ. 31, παρ. 7) εκτός αν άλλως ισχύει.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

  Η χώρα προέλευσης των συμβατικών προϊόντων.

 Ο  παραγωγός  και  το  εργοστάσιο  παραγωγής,  επεξεργασίας  και  τυποποίησης  των  προϊόντων

πετρελαίου.

 Η διεύθυνση του παραγωγού και του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του εργοστασίου.

 «Ότι, η παρασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία

εκμεταλλεύεται  ολικά  ή  μερικά  τη  μονάδα  παρασκευής  του  τελικού  προϊόντος  και  ότι  ο  νόμιμος

εκπρόσωπος  της  επιχείρησης  αυτής  ή  ο  επίσημος  αντιπρόσωπός  της  έχει  αποδεχθεί  έναντι  του

συμμετέχοντα  Οικονομικού  Φορέα  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας,  σε  περίπτωση

κατακύρωσης στον Οικονομικό Φορέα. υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή22.

22 Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχουν  οι  ανωτέρω  δηλώσεις  θα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  (Ν.

4412/2016, άρθ. 94, παρ. 5).
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 Η  διεύθυνση  του  Οικονομικού  Φορέα  και  των  εγκαταστάσεών  του  στου  οποίου  την  ικανότητα

στηρίζεται ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται:

 Ότι διαθέτει μεταφορικά μέσα, είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα, για τον εφοδιασμό των δεξαμενών του

τελικού καταναλωτή (της Προϊστάμενης Αρχής) με υγρά καύσιμα θέρμανσης (Diesel)..

 Ο  αριθμός  Πιστοποιητικού  ADR  των  βυτιοφόρων  οχημάτων,  ιδιόκτητων  ή  μισθωμένων,  και  η

ημερομηνία ισχύος τους.

 Ότι τα προς προμήθεια συμβατικά προϊόντα ήτοι:

                                   Πετρέλαιο Θέρμανσης (Diesel) – 09135100-5

      Περιέχει βελτιωτικά πρόσθετα:   ΝΑΙ   /  ΟΧΙ   /  ΟΧΙ    /  ΟΧΙ 

Ότι  τα  εμπεριεχόμενα  στα  συμβατικά  καύσιμα  πρόσθετα  βελτίωσης

έχουν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΓΧΚ.

4. Αντίγραφα23 των κάτωθι περιγραφομένων εγγράφων:

4.1. Άδεια  άσκησης  δραστηριότητας.  Ο  συμμετέχων  Ο.Φ.,  προσκομίζει  είτε  «Άδεια  Εμπορίας

Πετρελαιοειδών  Προϊόντων  Κατηγορίας  (Α)»,  είτε  «Άδεια  Λιανικής  Εμπορίας»  κατ’  ελάχιστον,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 3054/2002  (Α/230) άρθ. 6 & 7 και των τροποποιήσεων

αυτού.

4.2. Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.  Ο Ο.Φ., που κατέχει «Άδεια Λιανικής Εμπορίας» και

υποβάλλει προσφορά θα πρέπει να προσκομίσει «Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης» είτε του

ιδίου είτε του συμβεβλημένου μ’ αυτόν Ο.Φ., στον οποίο στηρίζεται  – ν. 3054/2002 άρθ. 7 (Α/230).

4.3. Άδεια  κυκλοφορίας  βυτιοφόρου οχήματος.  Ο συμμετέχων Ο.Φ.,  προσκομίζει  την  «Άδεια

Κυκλοφορίας Βυτιοφόρου Φορτηγού Αυτοκινήτου», είτε ιδιόκτητου είτε μισθωμένου, κατάλληλο για

τη μεταφορά και τον εφοδιασμό των δεξαμενών του τελικού καταναλωτή (Π.Α.) με υγρά καύσιμα

θέρμανσης.

4.4. Βεβαίωση εγγραφής στο σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)  Ο Ο.Φ.

που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για πετρέλαιο

θέρμανσης, είτε ο ίδιος είτε ο συμβεβλημένος με αυτόν Ο.Φ., στον οποίο στηρίζεται, θα πρέπει να

είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. της Α.Α.Δ.Ε., και να προσκομίσει την ανάλογη βεβαίωση,

εκτός αν άλλως ισχύει.

4.5. Βεβαίωση  εγγραφής  στο  σύστημα  διαχείρισης  καυσίμων  (Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.)  Ο  Ο.Φ.  που

συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.

και να προσκομίσει την ανάλογη βεβαίωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η διασύνδεσή του με το

Υπουργείο  Οικονομικών  και  η  τήρηση «ολοκληρωμένου συστήματος  ελέγχου εισροών –  εκροών

καυσίμων»  σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις,  εκτός αν άλλως ισχύει  –  ν.  3784/2009  άρθ.  31,

(Α/137)  όπως  ισχύει,  ΚΥΑ  ΠΟΛ.  1009/4.12.2012  (Β/72)  όπως  ισχύει,  ΚΥΑ  ΠΟΛ.  1032/21.2.2013

(Β/548), ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (Β/156).

4.6. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και 14001:2015, ή ισοδύναμα αυτών που έχουν εκδοθεί από

επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου  ποιότητας,  με  τα  οποία  διασφαλίζονται  και  τηρούνται  τα  πρότυπα

ποιότητας  και  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  αντιστοίχως,  από  τον  παραγωγό  των  συμβατικών

προϊόντων (ν. 4412/2016, άρθ. 82).

23 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014, άρθ. 1, παρ. 2 (Εγκύκλιοι ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342/1.4.2014, &

ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1.9.2014, περί των αντιγράφων, δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων).
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4.7. Δελτία  Δεδομένων  Ασφαλείας  (MSDS)  και  τα  Τεχνικά  Δελτία  Προϊόντος  (TDS)  στην

περίπτωση που το συμβατικό προϊόν της προσφοράς εμπεριέχει τυχών πρόσθετα βελτίωσής τους. Τα

MSDS  θα  είναι  εναρμονισμένα  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1272/2008,  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση, και τη συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων

(CLP)  και  τον  Κανονισμό  REACH  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΕ)  αριθ.  453/2010  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ),  του

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Η υποβολή των δελτίων, για όσα εξ αυτών εμπίπτουν στην κατηγορία του τεχνικού, εμπορικού, ή

βιομηχανικού  απορρήτου,  γίνεται  κατά  τρόπο  εμπιστευτικό,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.

4412/2016, άρθ. 21, περί εχεμύθειας, με την επιφύλαξη της παρ. 4, του παρόντος νόμου, του Π.Δ.

28/2015, άρθ. 1, παρ. 5, και των διατάξεων του ΑΧΣ περί της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των

προσθέτων.

4.8. Κατάσταση  συνεργαζόμενων  προμηθευτών.  Ο  Ο.Φ.,  που  στηρίζεται,  κατά  μέρος,  στις

ικανότητες άλλων φορέων, είτε με «Άδεια Λιανικής Εμπορίας» με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους (ν.

3054/2002, άρθ. 7, παρ. 6), είτε με «Άδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων Κατηγορίας (Α)», θα

πρέπει  να  προσκομίσει  κατάσταση  των  συνεργαζόμενων  Ο.Φ.,  με  τα  πλήρη  φορολογικά  τους

στοιχεία  (επωνυμία,  διακριτικός  τίτλος  (αν  υπάρχει),  επάγγελμα,  έδρα,  ΑΦΜ,  ΔΟΥ,  Αρ.  ΓΕΜΗ,

Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ, Μητρώο ΑΜΔΙΚΑ., τηλέφωνο, fax, e-mail).

4.9. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ESPD). Ο Ο.Φ., που στηρίζεται, κατά μέρος, στις

ικανότητες άλλων φορέων, υποβάλει, υποχρεωτικά,  για το σύνολο των συνεργαζόμενων Ο.Φ.,  το

τυποποιημένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ./ESPD, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους ιδίους.

Κάθε στοιχείο που αναφέρεται στην παρούσα μελέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου τύπου pdf, σύμφωνα με τον ν. 4155/2013, άρθ. 6 (ΥΑ Π1/2390/13, άρθ. 11)

και φέρει ψηφιακή υπογραφή, εφ’ όσον υπογράφεται από τον Ο.Φ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.

4412/2016, άρθ. 92, παρ. 7.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών
Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά του
οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».

Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος.  Στην  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Α. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
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Το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης,  είναι  σταθερό  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού εκτός της ειδικής ηλεκτρονικής
φόρμας του συστήματος και τα υποδείγματα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι, τα οποία
υπογράφονται ψηφιακά.

Προσφορές που δεν πληρούν τα ως άνω αναφερόμενα του παρόντος άρθρου,  δεν γίνονται αποδεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται στο Τεύχος του Προϋπολογισμού του Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  εννέα  (9)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια {εννέα (9) μήνες}.

Σε  περίπτωση  αιτήματος  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που
αποδέχτηκαν  την  παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι  προσφορές  ισχύουν  και  τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που
συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά και  την  εγγύηση
συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου  παράτασης  της
προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της  προσφοράς,  η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων  από  τους  οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν  στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος
υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

Σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.  3  του Ν.  4412/2016,  μη κανονικές  προσφορές θεωρούνται
συγκεκριμένα:

(α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,

(β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,

(γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς και

(δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

Ενώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, απαράδεκτες  προσφορές θεωρούνται
συγκεκριμένα:

(α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και

(β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίστηκε και τεκμηριώθηκε
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
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3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»
την 06/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται  πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  όσων  τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη  και
σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  και  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα 88  και  89  ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι  η
εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία
προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την
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αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά
τη  διαδικασία  έγκρισης  του  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  κρίση  της
αναθέτουσας  αρχής  σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές  προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στην περίπτωση ισότιμων  προσφορών η αναθέτουσα αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση μεταξύ  των
οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται ότι
τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και
«Οικονομική  Προσφορά»), η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου 1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  στην
παράγραφο 2.2.9.2 Β της παρούσας Διακήρυξης,  ως αποδεικτικά  στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 – 2.2.7 της παρούσης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του  συστήματος  Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.,  σε  μορφή  αρχείων  pdf και  ειδικότερα  στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή
και σε σφραγισμένο φάκελο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους κατά τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση στην  οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών24 

Ο σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  των  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  αίτημα προς  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  την
παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με  αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να
αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  δικαιολογητικών.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  αναθέτουσα  αρχή
παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  για  όσο  χρονικό  διάστημα  απαιτηθεί  για  τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ,
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

24  το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ.
αδ και αε του ν. 4605/2019.
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ii)   δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις  συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και  2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για
τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση
των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές),  δεν καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή  δεν  προσκομίσει  ένα  ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  από  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω25 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγηση της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως
εξής: Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η  αναθέτουσα αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο όλων  των  πρακτικών  της
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα,  που  δεν  έχει  αποκλειστεί
οριστικά26, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α)  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων στην  παράγραφο 3.4.  της  παρούσας
βοηθημάτων και  μέσων στο  στάδιο  της  προδικαστικής  και  δικαστικής  προστασίας  και  από  τις  αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, έπειτα από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016,
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του
άρθρου 104. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  27 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης.  Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά28.

25  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
26  Πρβ.  άρθρο 105 παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 43  παρ.  13  περ.  β’  του  ν.

4605/2019.
27        Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
28       Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά
παράβαση της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,  δικαιούται  να  ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση  της  πράξης  που  βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες από  την επομένη της  συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε  περίπτωση που,  πριν  την  έκδοση της  απόφασης της  ΑΕΠΠ επί  της  προσφυγής,  η  αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  και  η  άσκησή  της  κωλύουν  τη  σύναψη  της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν.  4412/2016.  Κατ’  εξαίρεση, δεν κωλύεται  η σύναψη της σύμβασης εάν
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.29 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

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

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016  και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.

•  διαβιβάζουν  στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών  Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  τα προβλεπόμενα στην περ.  β  του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.

Η  ΑΕΠΠ  αποφαίνεται  αιτιολογημένα  επί  της  βασιμότητας  των  προβαλλόμενων  πραγματικών  και  νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της,
η  οποία  εκδίδεται  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημέρα  εξέτασης  της
προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει πα -
ρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας30

29  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα
(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής31

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου 32.  Δικαίωμα  άσκησης  των  ίδιων  ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση  αναστολής κατατίθεται  στο  αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα σε  προθεσμία  δέκα (10)  ημερών από  την
κοινοποίηση  ή  την  πλήρη  γνώση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της
αιτήσεως  αναστολής  κατατίθεται  παράβολο,  κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  372  παρ.  4  του  ν.
4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρ -
μόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συνα-
φθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ο  Δήμος  Λαρισαίων  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη  διαδικασία
ανάθεσης,  για  τους  λόγους  και  υπό  τους  όρους του  άρθρου 106  του ν.  4412/2016,  μετά  από  γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία  ή  να αναμορφώσει  ανάλογα το  αποτέλεσμά της ή  να αποφασίσει  την  επανάληψή της  από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

30  Η  διαδικασία  εξέτασης  της  προδικαστικής  προσφυγής  ορίζεται  στο  άρθρο  367  του  ν.  4412/2016,  όπως  έχει
τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.

31  Πρβλ. ά� ρθρο 365 πάρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιή� θήκε άπο�  το ά� ρθρο 43 πάρ. 42 του ν. 4605/2019 .
32  Πρβλ. Άρθρο 372 πάρ. 1 ε�ως 3 του ν. 4412/2016.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα
αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της
συμβατικής αξίας,  ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να καταθέσει  πριν  την τροποποίηση,  συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Δεν  απαιτείται  εγγύηση καλής  εκτέλεσης  για  συμβάσεις  αξίας  ίσης  ή  κατώτερης  από  το  ποσό των  είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.  Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία. 
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.3  και  με  τα  αποδεικτικά  μέσα  της  παραγράφου  2.2.9.2  της
παρούσας, ανεξάρτητα του ποσοστού της συνολικής αξίας που αντιστοιχεί στο(α) τμήματα της σύμβασης το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθενται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.

Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή  δύναται  να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί  να  τροποποιείται  κατά τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος
είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγυητική  επιστολής  καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να  καταγγείλει  τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α)  η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  κατά  την  έννοια  της  παρ.  4  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και
στην  περίπτωση  τμηματικών  παραδόσεων  μετά  την  εκάστοτε  παραλαβή τμήματος  της  προμήθειας  και
εξόφληση 100% του τμήματος της προμήθειας που παρελήφθη οριστικά.

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με  την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201633

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας  1% επί του καθαρού ποσού.
(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων ή αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες  δια-
τάξεις).
Τέλος, ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο πα -
ράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαι -
νόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από πο-
σόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκα -
ταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το

33 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για
την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λή-
ξης  του  χρόνου της  παράτασης  που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με  το  άρθρο  206  του Ν.4412/16,  επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθη-
καν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλο -
γίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης
του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρω-
μής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης κα -
λής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρ -
θρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθε-
σμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκη-
θεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθί -
σταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/201634. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υπο-
χρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

34   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Τα συμβατικά προϊόντα θα παραδίδονται ελεύθερα, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, εντός του συμ-
φωνηθέντος χρονικού ορίου παράδοσης και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της πα-
ρούσης.
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος της συμβάσεως και δεν σχετίζεται με την έκδοση σχετικών
δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει εγκαίρως να φροντίσει ο ανάδοχος.
Ανάλογα με της προκύπτουσες ανάγκες, η παράδοση των συμβατικών προϊόντων θα γίνεται τμηματικά και σε
ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια υπηρεσία του, κάθε φορά.
Ο χρόνος παράδοσης, από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει της δύο (2)
εργάσιμες ημέρες.
Σε περίπτωση εκτάκτων και απρόβλεπτων καταστάσεων, κατά την έννοια του άρθ. 388, του Α.Κ. η παράδοση
των συμβατικών προϊόντων, εφ’ όσων αυτή είναι εφικτή και καθίσταται αναγκαία, θα εκτελείται απρόσκοπτα
και άνευ οικονομικής επιβαρύνσεως από τον ανάδοχο της συμβάσεως καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.
Η παράδοση των συμβατικών προϊόντων θα γίνεται με δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο, από
τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο, χρόνο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του  αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που
το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
ή άλλοι  ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Μετά από κάθε παράδοση των  συμβατικών προϊόντων,  ο  Ανάδοχος υποχρεούται  να υποβάλει  στην
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας από το οποίο να προκύπτει η μέση τιμή του προς προμήθεια είδους, την ημέρα παράδοσής του.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των εν λόγω προϊόντων γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

Συγκεκριμένα η παραλαβή των εν λόγω προϊόντων για το Δήμο Λαρισαίων, γίνεται από επιτροπές που έχουν
οριστεί με την υπ. αρ. 75/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Η παραλαβή των ειδών, για τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Σχολική Επιτροπή
Μονάδων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  και  τη  Δημοτική  Θεατρική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  του  Δήμου
Λαρισαίων (Θεσσαλικό Θέατρο), θα γίνει από τους ίδιους του φορείς.
Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί
να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται είτε μακροσκοπικά, είτε χημικά.

Ο  μακροσκοπικός  έλεγχος  πραγματοποιείται  από  την  ορισθέντα  Επιτροπή  Παραλαβής  της  Π.Α.,  κατά  την
παραλαβή του συμβατικού προϊόντος και έχει ως σκοπό την εξακρίβωση, με οπτικό τρόπο, της συμφωνίας των
χαρακτηριστικών του παραδοθέντος προϊόντος με αυτά της συμβάσεως και της παραγγελίας.

Ο  χημικός  έλεγχος  πραγματοποιείται,  εργαστηριακά,  από  το  ΓΧΚ,  κατόπιν  δειγματοληπτικού  ελέγχου,
παρουσία του μεταφορέα, και της αποστολής των δειγμάτων στο ΓΧΚ, κατά τον τρόπο που ορίζεται αυτό στην
υπ’ αριθ. 54/2015, Κοινή Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 462/Β́/2016).

Το κόστος της διενέργειας όλων των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  –
οριστικό-  παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις  – απόρριψης  των υλικών)  σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)  κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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Υλικά  που  απορρίφθηκαν  ή  κρίθηκαν  παραλειπτέα  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής,  με  βάση  τους
ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να  παραπέμπονται  για
επανεξέταση  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  ύστερα από  αίτημα του  αναδόχου ή  αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208
του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα
της κατ΄ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η  παραλαβή  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής  πραγματοποιείται  μέσα  στον
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που  παραλαμβάνει  τα  υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που  προβλέπονται  από  την  ως  άνω
παράγραφο  1  και  το  άρθρο  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Τα συμβατικά προϊόντα θα παραδίδονται και με τον κάτωθι αναφερόμενο τρόπο:
1. Το Πετρέλαιο Θέρμανσης (Diesel) – CPV) :  09135100-5 θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται

εκ των προτέρων στον ανάδοχο από την Π.Α. και σε καθορισμένες κάθε φορά ποσότητες με ευθύνη του με-
ταφορέα, του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, και του αναδόχου της συμβάσεως
για την ποιότητα και ποσότητα αυτού (ΥΑ Α-3391/2009 (Β/1388) – Αγορανομική Διάταξη 7/2009, 316, παρ.
2, εδάφ. 1ο).

Αναλυτικότερα.

a. Για τον Δήμο Λαρισαίων το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στους εξής αποθηκευτικούς χώρους.

Α/Α Κτηριακή Εγκατάσταση Περιοχή / Διεύθυνση

1 Στέκι Αλκαζάρ Βίτσι 1, Λάρισα

2 Στέκι Νεάπολης Κλεάρχου Πατέρα 74, Λάρισα

3 Στέκι Νεράιδας Καρδίτσης 69, Λάρισα

4 Στέκι Πυροβολικών Ήρωνος 7, Λάρισα

5 Δ΄ Κ.Α.Π.Η. Αχιλλέως 26, Λάρισα

6 Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Φαλάνη

7 Λέσχη Αγ. Θωμά Εργ. Κατοικίες Αγ. Θωμά, Λάρισα

8 Κονάκι Αβέρωφ Μανώλη Ανδρόνικου 27, Λάρισα

9 Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας Γ. Γουργιώτη (πάροδος), Λάρισα

10 Νέο Κοιμητήριο Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα

11 Παλαιό Κοιμητήριο Φαρσάλων 32, Λάρισα

40





Α/Α Κτηριακή Εγκατάσταση Περιοχή / Διεύθυνση

12 Δημοτικό Κοινοκομείο Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα

13 24ος Παιδικός Σταθμός Γιάννουλης 25 Μαρτίου 61, Γιάννουλη

14 23ος Παιδικός Σταθμός Φαλάνης Φαλάνη

15 Κοινοτικό Κατάστημα Φαλάνης Φαλάνη

16 Κοινοτικό Κατάστημα Κοιλάδας Κοιλάδα

17 Κοινοτικό Κατάστημα Ελευθερών Ελευθερές

18 Κοινοτικό Κατάστημα Μάνδρας Μάνδρα

19 Κοινοτικό Κατάστημα Ραχούλας Ραχούλα

20 Κοινοτικό Κατάστημα Λουτρού Λουτρό

21 Κοινοτικό Κατάστημα Κουτσόχερου Κουτσόχερο

Καθώς και όπου αλλού ήθελε προκύψει35 κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως και επ’ ουδενί λόγω, περάν
των διοικητικών του ορίων.

b. Για της Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης θα παραδίδεται, κα-
τόπιν υποδείξεως, σε αποθηκευτικούς χώρους των σχολικών συγκροτημάτων ή της κτηριακής εγκατάστα-
σης που κάνει χρήση του πετρελαίου θέρμανσης.

     Συγκεκριμένα.

i. Για την Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η παράδοση, του πετρελαίου θέρμαν-
σης, αφορά τους εξής χώρους:

Α/Α Κτηριακή Εγκατάσταση Περιοχή / Διεύθυνση

1 Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης Φαλάνη

2 Νηπιαγωγείο Φαλάνης Φαλάνη
3 Νηπιαγωγείο Μάνδρας Μάνδρα

4 Νηπιαγωγείο Δασοχωρίου Δασοχώρι
5 Γυμναστήριο Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Τερψιθέα
6 Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας Κοιλάδα
7 10ο & 48ο  Νηπιαγωγεία Λάρισας Δωδώνης 18, Λάρισα

ii. Για την Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η παράδοση, του πετρελαίου θέρμαν-
σης, αφορά τους ακόλουθους χώρους:

Α/Α Κτηριακή Εγκατάσταση Περιοχή / Διεύθυνση

1 Γυμνάσιο – Λύκειο Κοιλάδας Κοιλάδα
2 Γυμνάσιο – Λύκειο Φαλάνης Φαλάνη
3 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. Αναργύρων Αγ. Ανάργυροι
4 1ο Ε.Π.Α.Λ. Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα

c. Για την Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.)  του Δήμου Λαρισαίων η παράδοση του

πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στους εξής χώρους:

35  Σημείωση: Τα επιπλέον σημεία παράδοσης που τυχόν προκύψουν, δεν συμπεριλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα
λόγω αδυναμίας πρόβλεψής  τους κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης. Τέτοια σημεία θα μπορούσε να είναι νέοι
ενοικιαζόμενοι χώροι, προσωρινές εγκαταστάσεις, νέος ιδιοκτήτης κ.ά.
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Α/Α Κτηριακή Εγκατάσταση Περιοχή / Διεύθυνση

1 Αποθήκη – Εργαστήριο Σκηνικών Φαρσάλων 151, Λάρισα

2 Θέατρο Μύλου Γεωργιάδου 53, Λάρισα





6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του
αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν
αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν απαιτείται κατάθεση δειγμάτων.

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής

6.5.1. Το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης,  είναι  σταθερό  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.

6.5.2.  Η τιμή, προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών
αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές η τιμή αναπρο-
σαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρ-
μοζόμενου του ποσοστού έκπτωσης το οποίο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγεί -
λει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό ανα-
γκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβα-
σμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστα -
ση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμ-
φωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.6.3  Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να  προσκαλέσει  τον/τους  επόμενο/ους,  κατά  σειρά,  μειοδότη/ες  της  διαδικασίας  ανάθεσης  της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών
του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                   Απόστολος    ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  Αναλυτική  Περιγραφή Φυσικού και  Οικονομικού Αντικειμένου της  Σύμβασης –
Μελέτη προμήθειας υγρών καυσίμων   θέρμανσης

Μελέτη προμήθειας  πετρελαίου  θέρμανσης  (  diesel  )  του  Δήμου  Λαρισαίων  και  των  νομικών  του  
προσώπων – έτη 2020 - 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα 30/04/2020

Αριθ. πρωτ.: 15797

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: 9ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου
Ταχ. Κώδικας: 411 10
Τηλέφωνο: +30 2410575690
Fax: +30 2410575096
e-mail: promam@larissa-dimos.gr

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(DIESEL)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 434.124,00 € (με ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση τιμής ανά τμήμα
προμήθειας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεχνική Έκθεση

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο Γενικά

Άρθρο 2ο Ορισμοί – Συντομογραφίες – Ερμηνείες

Άρθρο 3ο Γλώσσα Σύνταξης Οικονομικών & Τεχνικών Προσφορών & Επικοινωνίας

Άρθρο 4ο Συμβατικό Αντικείμενο

Άρθρο 5ο Θεσμικό Πλαίσιο

Άρθρο 6ο Σειρά Ισχύος Συμβατικών Στοιχείων

Άρθρο 7ο Οικονομικά Στοιχεία

Άρθρο 8ο Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς

Άρθρο 9ο Αποδεικτικά Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς

Άρθρο 10ο Κριτήριο κατακύρωσης

Άρθρο 11ο Υποχρεώσεις Αναδόχου

Άρθρο 12ο Υποχρεώσεις Προϊστάμενης Αρχής

Άρθρο 13ο Τοπικές Συνθήκες

Άρθρο 14ο Εκτέλεση της Συμβάσεως

Άρθρο 15ο Υπογραφή Σύμβασης

Άρθρο 16ο Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Άρθρο 17ο Πληρωμή - Κρατήσεις

Άρθρο 18ο Κυρώσεις Εκπρόθεσμης Παράδοση

Άρθρο 19ο Ανωτέρα Βία

Άρθρο 20ο Διενεργούμενοι Έλεγχοι

Άρθρο 21ο Προέλευση Συμβατικών Προϊόντων

Άρθρο 22ο Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Τεχνικές Περιγραφή

Άρθρο 1ο Σκοπός

Άρθρο 2ο Βιβλιογραφία

Άρθρο 3ο Προδιαγραφές

Άρθρο 4ο Περιγραφή Συμβατικών Προϊόντων

Ενδεικτικό Τιμολόγιο Μελέτης

Άρθρο 1ο Ενδεικτικές Τιμές

Ενδεικτικό Προϋπολογισμός

Άρθρο 1ο Γενικά

Άρθρο 2ο Οικονομικά Στοιχεία

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (DIESEL)

Προϋπολογισμός  434.124,00 € με ΦΠΑ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  επανάληψη  του  τμήματος  (3) του  υπ’  αριθ.  54853/06.12.2019,

διαγωνισμού, με αριθμό ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. “82515”, και σχετίζεται με τη διενέργεια προμήθειας

Πετρελαίου θέρμανση - diesel - CPV) :  09135100-5 των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων καθώς και των

νομικών προσώπων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της ως Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το Μητρώο

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για την περίοδο 2020 - 2022.

Με τη μελέτη ορίζονται και οριοθετούνται οι ανάγκες προμήθειας του συμβατικού προϊόντος για

χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων  (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις  (3) μήνες ή μέχρι

εξαντλήσεως του οικονομικού ή/και  φυσικού αντικειμένου της  συμβάσεως,  των Προϊσταμένων Αρχών

(φορέων υλοποίησης της συμβάσεως).

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4412/2016, λαμβάνοντας

υπ’ όψιν τα υπ’ αριθ. 318/06.11.2019, 263/05.11.2019 και 803/12.11.2019, έγγραφα  των Προϊσταμένων

Αρχών που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία,  ήτοι  των  Σχολικών  Επιτροπών  Μονάδων

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης του

Δήμου Λαρισαίων, καθώς και το από 13/09/2019, διαβιβαστικό του Τμήματος Διεκπεραίωσης Ενιαίων

Προμηθειών  &  Αποθήκης  του  Δήμου  Λαρισαίων,  όπου  περιγράφονται  οι  ανάγκες  των  φορέων  σε

πετρέλαιο θέρμανσης (diesel) κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο.

Τα  τεχνικά  και  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  του  συμβατικού  προϊόντος  θα  είναι  σύμφωνα  με  τα

αναφερόμενα στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας μελέτης.

Η  προϋπολογισθείσα  ποσότητα,  για  τις  συμμετέχουσες  Προϊστάμενες  Αρχές  στην  ως  άνω

αναφερόμενη  χρονική  περίοδο  και  για  το  περιγραφόμενο  στη  παρούσα  μελέτη,  συμβατικό  προϊόν,

αναλύεται στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (άρθρο 4).

Η ενδεικτική τιμή είναι αυτή που καθορίστηκε με τα υπ’ αριθ. 19REQ005569539 & 19REQ005659288,

19REQ005856639  &  19REQ005856591,  19REQ005843482  &  19REQ005843582  και  19REQ005890573  &

19REQ005890629, πρωτογενή και εγκεκριμένα αιτήματα διενέργειας της προμήθειας, αντιστοίχως, από τις

ως άνω αναφερόμενες Προϊστάμενες Αρχές προς τα αρμόδια όργανά τους και προέκυψε κατόπιν ελέγχου,

των τιμών καυσίμων, στο ελεύθερο εμπόριο όπως αυτές καταγράφονται και δημοσιεύονται μέσα από τα

Δελτία  Τιμών  του  Τμήματος  Εμπορίου,  της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Λάρισας,  της  Περιφέρειας

Θεσσαλίας για  το χρονικό διάστημα από 17/10/2018 έως 23/5/2019.

Η συνολική προϋπολογισθείσα  δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το  ορισθέν χρονικό

διάστημα,  ανέρχεται  στο ποσόν των  434.124,00 ευρώ  (με  ΦΠΑ) και  πρόκειται  να καλυφθεί  από τους

45





οικείους  κατά  περίπτωση,  προϋπολογισμούς  των  Προϊστάμενων  Αρχών,  όπως  αυτό  περιγράφεται

εκτενέστερα στο άρθρο 7, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη,  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  για  χρονική  περίοδο  είκοσι

τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες,  επιμερίζεται ως εξής στους φορείς

υλοποίησης της συμβάσεως:

1. Δήμος Λαρισαίων: 201.996,00 €

2. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης: 90.396,00 €

3. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης: 111.600,00 €

4. Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαρισαίων (ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.): 30.132,00 €

Για την εκτέλεση της προμήθειας θα συναφθούν ξεχωριστές συμβάσεις με τις ως άνω αναφερόμενες

προϊστάμενες αρχές.

Η σύναψη των συμβάσεων θα προκύψει κατόπιν της διενέργειας  δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού

διαγωνισμού,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,

αποκλειστικά  βάση τιμής  και με τον τρόπο που ορίζεται αυτό στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

Οι  διαγωνιστικές  διαδικασίες  θα  πραγματοποιηθούν  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Προϋπολογισμός 434.124,00 € με ΦΠΑ

Άρθρο 1ο (γενικά)

Σκοπός  της  παρούσας  συγγραφής  είναι  η  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου  Λαρισαίων  και  των
νονικών του προσώπων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, σύμφωνα με το Μητρώο φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, με πετρέλαιο θέρμανσης  (diesel) όπως αυτό περιγράφεται στην εν λόγω μελέτη, κατά την
περίοδο ισχύος της συναφθείσας συμβάσεως.

Το παρόν τεύχος, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων,  αναπόσπαστο τμήμα της διακηρύξεως και
των  διατάξεών  της, περιλαμβάνει  τους  ειδικούς  συμβατικούς  όρους  και  τις  απαιτήσεις,  με  βάση των
οποίων και σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών της διακηρύξεως και στοιχείων της μελέτης,
θα εκτελεστεί, από τον ανάδοχο, η συναφθείσα σύμβαση μεταξύ αυτού και των Προϊσταμένων Αρχών,
ήτοι,  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Δήμος  Λαρισαίων) και  των  εποπτευομένων  νομικών  προσώπων  της
(Σχολικές  Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  &  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  Θεατρικής  Κοινωφελούς
Επιχείρηση Δήμου Λαρισαίων) οι οποίοι κάνουν χρήση το συμβατικό προϊόν.

Άρθρο 2ο (ορισμοί – συντομογραφίες – ερμηνείες)

1. Ορισμοί
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στη παρούσα μελέτη έχουν το νόημα που καθορίζεται στο άρθρο 2,
του Ν. 4412/2016, καθώς και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
σ’ αυτή:
1.1. «Αναθέτουσα Αρχή». Ο Δήμος Λαρισαίων που με βάση το νόμο αναλαμβάνει για λογαριασμό

των  νομικών  προσώπων που εμπίπτουν  στο  Μητρώο φορέων της Γενικής  Κυβέρνησης,  τη
διενέργεια των διαδικασιών για την εκτέλεση της συμβάσεως. 

1.2. «Προϊστάμενη Αρχή». Το νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη υλοποίησης της συμβάσεως.
1.3. «Φορείς Υλοποίησης της Συμβάσεως». Η Προϊστάμενη Αρχή.
1.4. «Οικονομικός Φορέας». Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών, που συμμετέχει στην

διαγωνιστική διαδικασία.
1.5. «Υπηρεσία». Η αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία των προϊστάμενων αρχών της συμβάσεως η

οποία συναλλάσσεται με τον ανάδοχο.
1.6. «Ανάδοχος».  Ο  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  και  έχει

υποβάλει την οικονομικότερη προσφορά.
1.7. «Προσφέρον». Ο Οικονομικός Φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.
1.8. «Συναφθείσα Σύμβαση ή Σύμβαση». Η νομικά κατοχυρωμένη, διμερής δικαιοπραξία (η δήλωση

βουλήσεως) μεταξύ  της  Προϊστάμενης  Αρχής  και  της  Αναδόχου  της  προμήθειας  η  οποία
συνάπτεται  εγγράφως  με  βάση  τους  όρους  της  κανονιστικής  διοικητικής  πράξης  της
διακηρύξεως.

1.9. «Συμβατικά Στοιχεία». Τα επί μέρους τμήματα της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της.
1.10. «Διατάξεις».  Το  σύνολο  του  νομοθετικού  πλαισίου  με  το  οποίο  ορίζεται  και  εκτελείται  η

σύμβαση.
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1.11. «Ανωτέρα Βία».  Το τυχερό γεγονός του οποίου η επέλευση, ως εκ της φύσεώς του, είναι για τις
ανθρώπινες δυνάμεις απρόβλεπτο και αναπότρεπτο.

1.12. «Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός».  Η διεξοδική  εκτίμηση των δαπανών που θα προκύψουν για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της συμβάσεως.

1.13. «Οικονομική Προσφορά». Το συνολικό υποβληθέν ποσό επί του συμβατικών προϊόντων.
1.14. «Τιμή Προσφοράς». Η υποβληθείσα τιμή μονάδος από τον οικονομικό φορέα, στην οποία έχει

συνυπολογιστεί  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στην  ενδεικτική  τιμή  του
προϋπολογισμού.

1.15. «Τιμολόγιο Μελέτης». Η ενδεικτική τιμή μονάδος που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή, για
το συμβατικό προϊόν που καθορίζει το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

1.16. «Δαπάνη».  Η  οικονομική  επιβάρυνση  που  θα  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της
συμβάσεως.

1.17. «Συμβατικό Αντικείμενο». Το αντικείμενο που σχετίζεται με την προμήθεια της διακηρύξεως και
περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή.

1.18. «Συμβατικό Προϊόν». Το προϊόν του συμβατικού αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή.

1.19. «Πετρέλαιο Θέρμανσης (Diesel)». Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) όπως αυτό ορίζεται
στις  ΚΥΑ ΑΧΣ 467/2002,  & 468/2002,  με  κωδικό  CPV) :  09135100-5, που χρησιμοποιείται  ως
καύσιμο  θέρμανσης  και  υπάγεται  σύμφωνα  με  τον  Εθνικό  Τελωνιακό  Κώδικα  για  τη
δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα ενεργειακά προϊόντα με κωδικό ΣΟ 2710 19 47.

1.20. «Πρόσθετα».  Τα  βελτιωτικά  προϊόντα  που  περιλαμβάνονται  στα  ενεργειακά  προϊόντα  της
μελέτης και τα οποία δεν θα έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και τον
τεχνικό εξοπλισμό.

2. Συντομογραφίες
2.1. Συντομογραφίες Τευχών Μελέτης

2.1.1. Α.Α.: Αναθέτουσα Αρχή.
2.1.2. Ε.Σ.Υ.: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
2.1.3. Ο.Φ.: Οικονομικός Φορέας
2.1.4. Π.Α.: Προϊστάμενη Αρχή (Φορέας Υλοποίησης της Συμβάσεως).
2.1.5. Τ.Π.: Τεχνική Περιγραφή.

2.2. Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών
2.2.1. ADR: Accord européen relatif au transport international des merchandises

Dangereuses par Route (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές
Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).

2.2.2. ASTM: American  Society  for  Testing  and  Material  (Αμερικανικές Πρότυπες
Μέθοδοι Δοκιμών).

2.2.3. CLP: Classification,  Labeling  and  Packing  (Ταξινόμηση,  Επισήμανση και
Συσκευασία Ουσιών).

2.2.4. CPV) : : Common  Procurement  V) : ocabulary  (Κοινό  Λεξιλόγιο  για  τις  Δημόσιες
Συμβάσεις).

2.2.5. EN: European Norms (Ευρωπαϊκό Πρότυπο).
2.2.6. ISO: International  Organization  for  Standardization  (Διεθνής Οργανισμός

Τυποποίησης).
2.2.7. MON: Motor Octane Number (Αριθμός Οκτανίων Κινητήρα).
2.2.8. MSDS: Materials Safety Data Sheet (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας).
2.2.9. NA: National  Annex  (Εθνικό  Παράρτημα  –  ευρωπαϊκών  τυποποιητικών

εγγράφων).
2.2.10. REACH: Registration  Evaluation  and  Authorization  of  Chemicals  (Καταχώριση,

Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί των Χημικών Προϊόντων).
2.2.11. RON: Research Octane Number (Ερευνητικός Αριθμός Οκτανίων).
2.2.12. TDS: Technical Data Sheet (Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος).
2.2.13. ΕΕΕΣ/ESPD: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης /  European single procurement

document.
2.2.14. ΣΟ / CN: Συνδυασμένη Ονοματολογία / Combined Nomenclature.
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2.3. Συντομογραφίες Υπηρεσιών και Οργανισμών
2.3.1. ECH.A: European  Chemicals  Agency  (Ευρωπαϊκός  Οργανισμός  Χημικών

Προϊόντων).
2.3.2. Α.Α.Δ.Ε.: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
2.3.3. Α.Χ.Σ.: Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.
2.3.4. ΒΙ.ΠΕ.: Βιομηχανική Περιοχή.
2.3.5. ΓΧΚ: Γενικό Χημείο του Κράτους.
2.3.6. Δ.O.Υ.: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
2.3.7. ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.: Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση.
2.3.8. ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.3.9. ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.
2.3.10. Ε.Ο.Κ.: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
2.3.11. Ε.Σ.Ρ.: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
2.3.12. Ο.Τ.Α.: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2.3.13. ΠΕ: Περιφερειακή Ενότητα.
2.3.14. ΥΠΕΣ: Υπουργείο Εσωτερικών.
2.3.15. ΥΠΟΙΚ.: Υπουργείο Οικονομικών.

2.4. Άλλες Συντομογραφίες
2.4.1. ΑΚ: Αστικός Κώδικας.
2.4.2. ΑΔΑ: Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης.
2.4.3. ΑΔΑΜ: Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου.
2.4.4. Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.: Αριθμός Μητρώου Διακίνησης Καυσίμων.
2.4.5. Α.Φ.Μ.: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
2.4.6. Γ.Ε.ΜΗ.: Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
2.4.7. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.: Διακίνηση και Εμπορία Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
2.4.8. ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.: Διαχείριση Πετρελαίου Θέρμανσης.
2.4.9. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων.
2.4.10. ΚΑΕ: Κωδικός Αριθμός Εξόδου.
2.4.11. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
2.4.12. ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση.
2.4.13. Ν ή ν.: Νόμος.
2.4.14. Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα.
2.4.15. Υ.Α.: Υπουργική Απόφαση.
2.4.16. ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2.4.17. ΦΠΑ: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

3. Ερμηνείες 
Στην παρούσα μελέτη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά:
(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και αντί -

στροφα.
(2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και αντί -

στροφα.
(3) Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες λέξεις

που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα.
(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, χρονικές περίοδοι όπως: «ημέρα», «μήνας», «έτος», ση-

μαίνουν «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακό μήνα», «ημερολογιακό έτος».
(5) Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», ή σε συνώνυμα / παράγωγά τους, προϋποθέτουν

ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως.
(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές

από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
(7) Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «έξοδα του Αναδόχου», νοείται ότι όλες

οι  σχετικές  δαπάνες  έχουν  περιληφθεί  ανοιγμένα  στις  τιμές  μονάδας  της  προσφοράς  και  ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα, αμοιβή, ή αποζημίωση πέρα από τις τι-
μές της προσφοράς του.

(8) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα,
παραγράφους, εδάφια κ.τ.λ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συμ-
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βατικών τευχών κ.τ.λ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς
διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που
τυχόν δεν αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 3ο (γλώσσα σύνταξης οικονομικών & τεχνικών προσφορών & επικοινωνίας)

Κάθε μορφής επικοινωνία του Ο.Φ., ή της αναδόχου της συμβάσεως, με την Α.Α., ή/και της Π.Α., θα
πραγματοποιείται,  υποχρεωτικά, στην ελληνική γλώσσα.

Ειδικότερα.
Οι  επικοινωνίες  και  ανταλλαγές πληροφοριών με βάση τα στοιχεία της  διαδικασίας σύναψης της

συμβάσεως, εκτελούνται μέσο ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική και μόνο γλώσσα.
Τα υποβαλλόμενα ή προσκομιζόμενα, κατά την έννοια του άρθ. 11, της Υ.Α. Π1/2390/2013, (Β/2677)

στοιχεία, προσφορές και έγγραφα, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική (ν. 4412/2016, άρθ. 80, παρ. 10) η
οποία υπερισχύει του ξενόγλωσσου κειμένου.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που δεν έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν.  1497/1984  (Α΄188),  φέροντας  τη  Σφραγίδα  «Apostille»  (Απόφαση  1739/2016,  Τμήμα  Μείζονος
Επταμελούς Σύνθεσης).

Τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, πλην του MSDS, που κατατίθεται,
υποχρεωτικά, στην ελληνική γλώσσα (Εγκύκλιος 30/004/1638/6.7.2011, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Άρθρο 4ο (συμβατικό αντικείμενο)
Το αντικείμενο της συμβάσεως, που περιγράφεται αναλυτικά στην Τ.Π., σχετίζεται με την προμήθεια

πετρελαίου θέρμανσης (Diesel), και έχει σαν σκοπό την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α. καθώς
και των εμπλεκομένων στη διαδικασία, νομικών της προσώπων.

Το  περιγραφόμενο  συμβατικό  προϊόν  όπως  αυτό  ορίζεται  στον  Εκτελεστικό  Κανονισμό  (ΕΕ)
2018/1602, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  ενσωματώνεται  στην εθνική νομοθεσία με τον υπ’  αριθ.  ν.
4583/2018, άρθ. 62, παρ. 4 & 5,  ο οποίος τροποποιεί τον Εθνικό Τελωνιακό Κώδικα (ν. 2960/2001) είναι το
ακόλουθο:36:

Πετρέλαιο  θέρμανσης.  Αφορά  πετρέλαιο  εσωτερικής  καύσης  (Diesel),  που  χρησιμοποιείται  ως
καύσιμο θέρμανσης, με κωδικό ΣΟ/CN, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 2710 19 47 και το οποίο
στο εξής θα αναφέρεται ως «Πετρέλαιο Θέρμανσης   (Diesel)  ».
Το ως άνω συμβατικό προϊόν πρόκειται να καλύψει ανάγκες των κάτωθι αναφερόμενων φορέων:
1. Δήμο Λαρισαίων.
2. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης.
3. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης.
4. Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαρισαίων (ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.)
Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  περί  του  Κοινού  Λεξιλογίου  για  τις

Δημόσιες  Συμβάσεις  (Common Procurement Vocabulary –  CPV) και  των  οδηγιών  αυτού  περί  των

36

Οι τίτλοι και κωδικοί αριθμοί της Σ.Ο. που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, αναφέρονται στο

κείμενο της Σ.Ο. του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1602 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2018 (ΕL

L273/1 της 31.10.2018), που τροποποιεί το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου της

23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (EE L 256/1

της 7.9.1987).
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διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων,  το  συμβατικό  προϊόν  αναφέρεται  στον  κωδικό  CPV:
09135100-5.

Οι προς προμήθεια συμβατικές ποσότητες είναι οι ακόλουθες:

Φορέας Πετρέλαιο Θέρμανσης
Diesel

1. Δήμο Λαρισαίων 181.000 lt.

2. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης 81.000 lt.

3. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης 100.000 lt.

4. Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαρισαίων 27.000 lt.

Συνολική συμβατική ποσότητα 389.000 lt

Άρθρο 5ο (θεσμικό πλαίσιο)

Οι  διατάξεις  που ισχύουν για  τη  διενέργεια και  την  εκτέλεση της  συμβάσεως  περιγράφονται  ως
ακολούθως:
 Ο ν. 4412/2016 (Α/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις.
 Ο ν. 3852/2010  (Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Ο ν. 3463/2006, άρθ. 209  (Α/114) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και  Κοινοτικού Κώδικα»  όπως

αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 Ο  ν.  4555/2018,  (Α/133)  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…».

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α/145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 Ο ν. 4270/2014 (Α/143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 31, 67
& 77, παρ. 5.

 Ο ν. 4111/2013, άρθ. 48 (Α/18) περί της κυρώσεως της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του άρθ. 4
«Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών - Προμήθειες ΟΤΑ  α΄
και  β΄  βαθμού» μετά των Υ.Α. 11543/2013 & 30106/2013,  του ΥΠ.ΕΣ.  «Ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών  προμηθειών  των  Δήμων,  των  Ιδρυμάτων  και  των  νομικών  τους  προσώπων,  των
Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α. α΄
β΄  βαθμού» και  των  Σχολικών  Επιτροπών  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

 Ο ν. 4129/2013 άρθ. 35 (Α/52) «Έλεγχος Δημόσιων Συμβάσεων».
 Ο ν. 3414/05 (Α/279) 3310/05 (Α/30) και  ο ν. 3021/02 (Α/143) περί υπαγωγής δημοσίων συμβάσεων

στον έλεγχο του ΕΣΡ και την ονομαστικοποίηση των μετοχών.
 Το  ΠΔ  39/2017  (Α΄64)  «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  ενώπιον  της  Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
 Ο ν. 4152/2013, (Α/107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», άρθ. 1, παρ. Ζ',
υποπαρ. Ζ.5, περ. 1 & 3, εδάφ. δ.

 Ο ν. 4071/2012 άρθ. 6, παρ. 15 (Α/85) περί των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.
 Ο ν. 4446/2016 (Α/240) άρθ. 75-80 & 90 «Έλεγχος για Εκκαθάριση και Πληρωμή Δαπανών Δημοσίου».
 Η Εγκύκλιος 2/45136/0026/01.06.2017, του ΥΠΟΙΚ «Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και

πληρωμή δημοσίων δαπανών».
 Ο Αστικός Κώδικας, άρθ. 336, 342 & 388.
 Ο  ν.  4024/2011,  άρθ.  26  (Α/226),  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης»,  όπως

συμπληρώθηκε και ισχύει με το ν. 4412/2016, άρθ. 221, παρ. 11, εδάφ. “δ”, & “ε”.
 Ο  ν.  2690/1999,   άρθ.  7,  13-15  (Α/45)  «Κύρωση  του Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
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 Ο ν. 3548/2007, (Α/68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδίως με τον ν. 3801/2009, άρθ. 46
(Α/163) και το ν. 3752/2009, κεφ. Γ, άρθ. 8 (Α/40) και με τις επιφυλάξεις του ν. 4412/2016, άρθ. 379,
παρ. 12 & 3, άρθ. 377, παρ. 1, περ. 35.

 Η ΥΑ 11389/1993, άρθ. 5 (Β/185) με τις επιφυλάξεις του άρθ. 379, παρ. 10 και άρθ. 379, παρ. 12, του
ν. 4412/2016

 Ο ν. 3861/2010 (Α/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις» και την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011, εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

 Ο ν. 3979/2011 (Α/138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 Ο ν. 4013/2011  (Α/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» και του ν. 4072/2012 (Α/86) όπως ισχύει
 Ο ν. 4155/2013 (Α/120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

καθώς και των τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν στο ν. 4205/2013, άρθ. 9, παρ. 4β,  (Α/242) και
στο  ν.  4254/2014  (Α/85)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  στο  πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την υποπαρ. ΣΤ.20, του άρθ. 1.

 Η Υ.Α. 56902/21.5.2017  (Β/1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

 Η Υ.Α. 57654/22.5.2017  (Β/1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».

 Το  Π.Δ.  28/2015  (Α/34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία».

 Ο ν. 3419/2005,  (Α/297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Ο ν. 2859/2000 (Α/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 Ο ν. 3943/2011, άρθ. 29 παρ. 3 (Α/66), περί ηλεκτρονικού παραβόλου και η Υ.Α. ΠΟΛ.1163/3.7.2013

(Β/1675)  «Όροι  και  διαδικασία  είσπραξης  –  επιστροφής  για  την  εφαρμογή  του  ηλεκτρονικού
παράβολου».

 Ο  ν.  1497/1984  (Α/188),  «Κύρωση  Συμβάσεως  που  καταργεί  την  υποχρέωση  επικύρωσης  των
αλλοδαπών  δημοσίων  εγγράφων» όπως  εκάστοτε  ισχύει  (Απόφ.  1739/2016  Τμήμα  Μείζονος  –
Επταμελούς Σύνθεσης).

 Ο ν. 4250/2014 (Α/74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α/161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

 Ο Ν. 4257/2014, άρθ. 63 (Α/93) περί του ποσοστού έκπτωσης στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών.
 Ο  Ν.  3054/2002  (Α/230) «Οργάνωση  της  αγοράς  πετρελαιοειδών  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Η ΥΑ Α-3391/2009  (Β/1388) –  Αγορανομική Διάταξη 7/2009, άρθ. 278,  316,  321 & 327,  περί  των

προϊόντων πετρελαίου (μετρήσεις, διακινητές και υποχρεώσεις, δείγματα και δειγματοληψίες).
 Η ΥΑ 91354/30.8.2017  (Β/2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και  Εμπορίας Προϊόντων και

Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»
 Η υπ’ αριθ. 75/2020  (6Α04ΩΛΞ-Ψ91)  απόφαση της Ο.Ε., με την οποία συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές

διαγωνισμών/αξιολόγησης ενστάσεων και παρακολούθησης/παραλαβής προμηθειών.
 Οι  υπ’  αριθ.  4775/2019  (ΨΛΞΟΩΛΞ-Ψ2Β),  4776/2019  (6ΓΚ0ΩΛΞ-30Ψ),  4777/2019  (Ω454ΩΛΞ-Γ86),

4778/2019  (7ΧΣΘΩΛΞ-Χ3Ζ),  4779/2019  (Ψ5ΣΤΩΛΞ-1ΙΣ),  4780/2019  (Ψ2ΔΓΩΛΞ-ΑΔΗ),  4781/2019
(6ΑΤ8ΩΛΞ-ΛΦΓ), 4782/2019 (6ΕΨ0ΩΛΞ-ΗΦΓ), 4783/2019 (6ΖΒΒΩΛΞ-ΤΩΖ), αποφάσεις Δημάρχου με τις
οποίες εγκρίνεται η δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη
των αναγκών του Δήμου Λαρισαίων κατά τα έτη 2020 – 2022 και για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες.

 Οι υπ’  αριθ.  48/2019  (67ΗΑΟΞ67-Ζ7Ν),  52/2019  (6ΒΗ7ΟΞ67-75Κ) και  265/2019  (ΨΠΘΑΟΕ72-ΝΡΗ),
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των  Σχολικών  Επιτροπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Προέδρου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης
του  Δήμου  Λαρισαίων  (Θεσσαλικό  Θέατρο) αντίστοιχα,  με  τις  οποίες  εγκρίνεται  η  δαπάνη
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τα έτη 2020 – 2022 και
για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες.

 H υπ. αριθ. 149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Εξέταση
Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια  υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του
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Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων” και κατακύρωση αυτού», η οποία μεταξύ άλλων
αποφασίζει  την επανάληψη του διαγωνισμού, για το Τμήμα 3 (Πετρέλαιο θέρμανσης (diesel) - CPV
09135100-5),  συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων  τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι
τεσσάρων ευρώ #434.124,00 €#,  για το οποίο δεν έχει κατατεθεί προσφορά.

Άρθρο 6ο (σειρά ισχύος συμβατικών στοιχείων)

Τα  συμβατικά  στοιχεία  και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας είναι τα ακόλουθα.
i. Η  δημοσιευθείσα στην  Ε.Ε. προκήρυξη.
ii. Η διακήρυξη και  τα παραρτήματά της με τη σειρά που αυτά παρατίθενται στο δημοσιευθέν

τεύχος.
iii. Η συναφθείσα σύμβαση.
iv. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου (τιμές αριθμητικώς και ολογράφως).

Άρθρο 7ο (οικονομικά στοιχεία)

A. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των
τετρακοσίων  τριάντα  τεσσάρων  χιλιάδων  εκατό  είκοσι  τεσσάρων  ευρών  #434.124,00  €#
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς  ΦΠΑ:  350.100,00 €  ΦΠΑ : 84.024,00 €)
και επιμερίζεται στις Π.Α. ως εξής:

Α/Α Προϊστάμενη Αρχή Προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α. ΦΠΑ Σύνολο

Προϋπολογισμού

-1- Δήμος Λαρισαίων 162.900,00 € 39.096,00 € 201.996,00 €

-2- Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 72.900,00 € 17.496,00 € 90.396,00 €

-3- Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 90.000,00 € 21.600,00 € 111.600,00 €

-4- Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής 
Επιχείρησης 24.300,00€ 5.832,00 € 30.132,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός… 350.100,00 € 84.024,00 € 434.124,00 €

Στόχος  του  προϋπολογισμού  είναι  η  κάλυψη  των  αναγκών  σε  υγρά  καύσιμα  θέρμανσης  των
συμμετεχόντων, στη διαγωνιστική διαδικασία, Π.Α. για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και με
δυνατότητα παράτασης,  των συναφθεισών συμβάσεων, έως τρεις  (3) μήνες  χωρίς  υπέρβαση  του
οικονομικού ή/και φυσικού αντικειμένου της συμβάσεως  υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο
άρθρο 132, του ν. 4412/2016.

B. Η  συνολική  δαπάνη  θα  καλυφθεί   από  τις  ειδικές   πιστώσεις  των  οικείων,  κατά  περίπτωση,
προϋπολογισμών των φορέων υλοποίησης της συμβάσεως, για τα έτη 2020 με 2022.
Συγκεκριμένα, η προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης (Diesel) – CPV 09135100-5…

1. Για το Δήμο Λαρισαίων θα βαρύνει τις εξής ειδικές πιστώσεις του προϋπολογισμού:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ - (ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠ.) 10.6643.20001

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ (Π) -ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ.
ΕΚΠ. ΔΡΑΣ. 15.6643.05001

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤ.
ΑΘΛΗΤ. 15.6643.07002

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΓΙΑ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  &  ΦΩΤΙΣΜΟ  -  ΚΟΙΝ.  ΠΟΛ.
ΠΡΟΝ. 15.6643.08001

53





Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ (Π) 15.6643.35001

6 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 24% 00.8224.00024

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  &  ΦΩΤΙΣΜΟ  -  ΚΑΘΑΡ.  &
ΑΝΑΚΥΚΛ. 20.6643.30001

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 35.6643.50003

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 45.6643.04001

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί  από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά τέλη του Δήμου
Λαρισαίων.
Η δαπάνη εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθ.  4775/2019  (ΨΛΞΟΩΛΞ-Ψ2Β), 4776/2019  (6ΓΚ0ΩΛΞ-30Ψ),
4777/2019  (Ω454ΩΛΞ-Γ86),  4778/2019  (7ΧΣΘΩΛΞ-Χ3Ζ),  4779/2019  (Ψ5ΣΤΩΛΞ-1ΙΣ),  4780/2019
(Ψ2ΔΓΩΛΞ-ΑΔΗ),  4781/2019  (6ΑΤ8ΩΛΞ-ΛΦΓ),  4782/2019  (6ΕΨ0ΩΛΞ-ΗΦΓ),  4783/2019
(6ΖΒΒΩΛΞ-ΤΩΖ), αποφάσεις Δημάρχου (άρθ. 203, ν. 4555/2018).

2. Για  τη  Σχολική  Επιτροπή  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Λαρισαίων  η
δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που παρέχονται από την Α.Α. στα νομικά του πρόσωπα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ 30106/10.10.2013, του  ΥΠΕΣ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  
ΠΡΩΤΟ-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 00.6711.00001

Η δαπάνη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 48/2019, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (67ΗΑΟΞ-
Ζ7Ν).

3. Για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου
Λαρισαίων η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που παρέχονται από την Α.Α. στα νομικά
του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ 30106/10.10.2013, του  ΥΠΕΣ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 00.6711.00002 

Η  δαπάνη  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  52/2019,  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου
(6ΒΗ7ΟΞ67-75Κ).

4. Για  τη  Δημοτική  Θεατρική  Κοινωφελή  Επιχείρηση  (ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.) του  Δήμου  Λαρισαίων  θα
βαρύνει τις κάτωθι ειδικές πιστώσεις του προϋπολογισμού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 02.64.08.00.000

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους  του φορέα.
Η  δαπάνη  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  265/2019,  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου
(ΨΠΘΑΟΕ72-ΝΡΗ).

Άρθρο 8ο (υποβολή οικονομικής προσφοράς)

Στην παρούσα σύμβαση προϋπολογισμού δαπάνης  434.124,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%), υποβάλλονται προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας.
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Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται, σε φόρμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
και  συντάσσονται  τα  υποδείγματα  της  οικονομικής  προσφοράς  της  παρούσας  μελέτης,  τα  οποία
υπογράφονται ψηφιακά με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών,  για
το σύνολο της προμήθειας.

Άρθρο 9ο (αποδεικτικά συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς)

Τα  υποβαλλόμενα,  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  pdf,  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς,  θα  φέρουν,  εφ’  όσον  έχουν  συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,
προηγμένη  ψηφιακή  υπογραφή,  με  χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών.  Σε  διαφορετική  περίπτωση
φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους και προσκομίζονται, στο αρμόδιο όργανο της Α.Α., με
απόδειξη, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός τριών  (3) εργάσιμων ημερών από της ηλεκτρονικής υποβολής
τους (ν. 4155/2013, άρθ. 6, Υ.Α. Π1/2390/13, άρθ. 11).

Κατά τη υποβολή του φακέλου της τεχνικής προσφοράς συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι:

 Έλαβε γνώση και  αποδέχεται  πλήρως και  χωρίς  καμία επιφύλαξη τους όρους και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

 Έλαβε  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών  και  αναλαμβάνει  την  παράδοση,  επί  εδάφους,  των
συμβατικών προϊόντων.

 Εφαρμόζει  στις  εγκαταστάσεις  του  σύστημα  εισροών  –  εκροών  σύμφωνα  με  την  κείμενη
νομοθεσία (ν. 3784/2009, άρθ. 31, παρ. 7) εκτός αν άλλως ισχύει.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνονται τα ακόλουθα:
 Η χώρα προέλευσης των συμβατικών προϊόντων.
 Ο  παραγωγός  και  το  εργοστάσιο  παραγωγής,  επεξεργασίας  και  τυποποίησης  των  προϊόντων

πετρελαίου.
 Η διεύθυνση του παραγωγού και του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του εργοστασίου.
 «Ότι, η παρασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει και

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα παρασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι του
συμμετέχοντα Ο.Φ.  την  εκτέλεση της  συγκεκριμένης προμήθειας,  σε  περίπτωση κατακύρωσης
στον Ο.Φ. υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή37.

 Η  διεύθυνση  του  Ο.Φ.  και  των  εγκαταστάσεών του  στου  οποίου  την  ικανότητα  στηρίζεται  ο
συμμετέχων Ο.Φ.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται:
 Ότι διαθέτει μεταφορικά μέσα, είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα, για τον εφοδιασμό των δεξαμενών

του τελικού καταναλωτή (της Π.Α.) με πετρέλαιο θέρμανσης (Diesel).
 Ο αριθμός  Πιστοποιητικού ADR των  βυτιοφόρων οχημάτων,  ιδιόκτητων  ή  μισθωμένων,  και  η

ημερομηνία ισχύος τους.
 Ότι το πετρέλαιο Θέρμανσης (Diesel) – 09135100-5

Περιέχει βελτιωτικά πρόσθετα:   ΝΑΙ   /  ΟΧΙ   /  ΟΧΙ    /  ΟΧΙ 
 Ότι  τα  εμπεριεχόμενα  στο  συμβατικό  καύσιμο  πρόσθετα  βελτίωσης  έχουν  έγκριση  από  την

αρμόδια υπηρεσία του ΓΧΚ.

4. Αντίγραφα38 των κάτωθι περιγραφομένων εγγράφων:

4.1. Άδεια  άσκησης  δραστηριότητας.  Ο  συμμετέχων  Ο.Φ.,  προσκομίζει  είτε  «Άδεια  Εμπορίας
Πετρελαιοειδών Προϊόντων Κατηγορίας (Α)», είτε «Άδεια Λιανικής Εμπορίας» κατ’ ελάχιστον,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α/230) άρθ. 6 & 7 και των τροποποιήσεων
αυτού.

4.2. Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.  Ο Ο.Φ.,  που κατέχει  «Άδεια Λιανικής Εμπορίας» και
υποβάλλει προσφορά θα πρέπει να προσκομίσει «Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης» είτε
του ιδίου είτε του συμβεβλημένου μ’ αυτόν Ο.Φ., στον οποίο στηρίζεται  – ν. 3054/2002 άρθ. 7
(Α/230).

37 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ν.

4412/2016, άρθ. 94, παρ. 5).
38 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4250/2014, άρθ. 1, παρ. 2 (Εγκύκλιοι ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342/1.4.2014,

& ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1.9.2014, περί των αντιγράφων, δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων).
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4.3. Άδεια  κυκλοφορίας  βυτιοφόρου  οχήματος.  Ο  συμμετέχων  Ο.Φ.,  προσκομίζει  την  «Άδεια
Κυκλοφορίας  Βυτιοφόρου  Φορτηγού  Αυτοκινήτου»,  είτε  ιδιόκτητου  είτε  μισθωμένου,
κατάλληλο για τη μεταφορά και τον εφοδιασμό των δεξαμενών του τελικού καταναλωτή (Π.Α.)
με υγρά καύσιμα θέρμανσης.

4.4. Βεβαίωση εγγραφής στο σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) Ο Ο.Φ. που
συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για πετρέλαιο
θέρμανσης, είτε ο ίδιος είτε ο συμβεβλημένος με αυτόν Ο.Φ., στον οποίο στηρίζεται, θα πρέπει
να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. της Α.Α.Δ.Ε., και να προσκομίσει την ανάλογη
βεβαίωση, εκτός αν άλλως ισχύει.

4.5. Βεβαίωση εγγραφής στο σύστημα διαχείρισης καυσίμων (Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.) Ο Ο.Φ. που συμμετέχει
στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ. και να
προσκομίσει την ανάλογη βεβαίωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η διασύνδεσή του με το
Υπουργείο Οικονομικών και η τήρηση «ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών
καυσίμων» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν άλλως ισχύει – ν. 3784/2009 άρθ. 31,
(Α/137) όπως ισχύει, ΚΥΑ ΠΟΛ. 1009/4.12.2012  (Β/72) όπως ισχύει, ΚΥΑ ΠΟΛ. 1032/21.2.2013
(Β/548), ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (Β/156).

4.6. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015  και  14001:2015, ή  ισοδύναμα αυτών που έχουν εκδοθεί  από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας, με τα οποία διασφαλίζονται και τηρούνται τα πρότυπα
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης αντιστοίχως, από τον παραγωγό των συμβατικών
προϊόντων (ν. 4412/2016, άρθ. 82).

4.7. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) και τα Τεχνικά Δελτία Προϊόντος (TDS)) στην περίπτωση
που το συμβατικό προϊόν της προσφοράς εμπεριέχει τυχών πρόσθετα βελτίωσής τους. Τα MSDS
θα είναι εναρμονισμένα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την ταξινόμηση, την επισήμανση, και τη συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων (CLP) και
τον Κανονισμό  REACH  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  453/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ),  του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)).
Η υποβολή των δελτίων, για όσα εξ αυτών εμπίπτουν στην κατηγορία του τεχνικού, εμπορικού,
ή βιομηχανικού απορρήτου, γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016, άρθ. 21, περί εχεμύθειας, με την επιφύλαξη της παρ. 4, του παρόντος νόμου, του
Π.Δ.  28/2015,  άρθ.  1,  παρ.  5,  και  των  διατάξεων  του  ΑΧΣ  περί  της  εμπιστευτικότητας  των
στοιχείων των προσθέτων.

4.8. Κατάσταση  συνεργαζόμενων  προμηθευτών.  Ο  Ο.Φ.,  που  στηρίζεται,  κατά  μέρος,  στις
ικανότητες  άλλων  φορέων,  είτε  με  «Άδεια  Λιανικής  Εμπορίας»  με  ίδιους  αποθηκευτικούς
χώρους  (ν.  3054/2002, άρθ. 7,  παρ.  6),  είτε με «Άδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων
Κατηγορίας (Α)», θα πρέπει να προσκομίσει κατάσταση των συνεργαζόμενων Ο.Φ., με τα πλήρη
φορολογικά τους στοιχεία (επωνυμία, διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει), επάγγελμα, έδρα, ΑΦΜ,
ΔΟΥ, Αρ. ΓΕΜΗ, Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ, Μητρώο ΑΜΔΙΚΑ., τηλέφωνο, fax, e-mail).

4.9. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ESPD). Ο Ο.Φ., που στηρίζεται, κατά μέρος, στις
ικανότητες άλλων φορέων, υποβάλει, υποχρεωτικά, για το σύνολο των συνεργαζόμενων Ο.Φ.,
το τυποποιημένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ./ESPD, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους
ιδίους.

Κάθε στοιχείο  που αναφέρεται  στην παρούσα μελέτη υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου τύπου pdf, σύμφωνα με τον ν. 4155/2013, άρθ. 6 (ΥΑ Π1/2390/13,
άρθ.  11) και  φέρει  ψηφιακή  υπογραφή,  εφ’  όσον υπογράφεται  από τον Ο.Φ.,  με  την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 4412/2016, άρθ. 92, παρ. 7.

Άρθρο 10ο (κριτήριο κατακύρωσης)

A. Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθ. 8 της
Ε.Σ.Υ.), αποκλειστικά  βάση τιμής.
Η  «τιμή  προσφοράς»  προκύπτει  από  το  ποσοστό  έκπτωσης  στις  ενδεικτικές  τιμές  του
προϋπολογισμού. Στην τιμή προσφοράς έχουν υπολογιστεί οι υπέρ τρίτων, κρατήσεις και οι τυχόν
επιβαρύνσεις, εκτός του ΦΠΑ.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
Πετρέλαιο θέρμανσης (Diesel) CPV) :  09135100-5
Τιμή μονάδος προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.: 0,900 €.
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Έστω ότι έχει προσφερθεί έκπτωση επί της ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού: 5%.
Τιμή προσφοράς στη φόρμα του συστήματος: 0,900 € - (0,900 € x 0,05)= 0,855   €.  

Η «οικονομική προσφορά» προκύπτει κατόπιν υπολογισμού της έκπτωσης στην ενδεικτική τιμή του
προϋπολογισμού,  από  την  οποία  απορρέει  η  «τιμή  προσφοράς»,  επί  της  συνολικής  συμβατικής
ποσότητας του  προϊόντος (ως συνολική συμβατική ποσότητα προϊόντος ορίζεται το άθροισμα των
κατά περίπτωση ποσοτήτων, των Π.Α.)

B. Το «ποσοστό  έκπτωσης» είναι  αυτό που διαμορφώνει  την  τελική  τιμή  μονάδος  των συμβατικών
προϊόντων,  στην  κάθε  παραγγελία  και  παραμένει  αμετάβλητο καθ’  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της
συναφθείσας συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παρατάσεώς της.
Προσφορές  με  αρνητικό  ποσοστό  έκπτωσης  δεν  γίνονται  αποδεκτές και  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

C. Η «τελική τιμή μονάδος» με την οποία υπολογίζεται η δαπάνη προμήθειας, προκύπτει από τη νόμιμα
κάθε  φορά  διαμορφούμενη  «μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης»,  όπως  αυτή  προσδιορίζεται  από  το
αρμόδιο όργανο (Τμήμα Εμπορίου, Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας) στο Δελτίο
Τιμών  την  ημέρα  παράδοσης  των  αγαθών,  αφαιρούμενης  της  κατακυρωθείσας  έκπτωσης  (ν.
4257/2014, άρθ. 63).

Άρθρο 11ο (υποχρεώσεις αναδόχου)

1. Η  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  πιστή  εφαρμογή  των  συμβατικών  της  υποχρεώσεων  όπως  αυτές
απορρέουν από την παρούσα μελέτη και τους όρους της διακηρύξεως.

2. Στη  συναφθείσα  σύμβαση  η  ανάδοχος  θα  εγγυάται  ότι  το  συμβατικό  προϊόν  θα  είναι  αρίστης
ποιότητας,  σύμφωνα με τη νομοθεσία και  τους όρους – προδιαγραφές – της  παρούσας μελέτης,
απαλλαγμένο από ξένες ύλες, και κατάλληλο από κάθε πλευρά για χρήση.

3. Κατά την μη τήρηση των συμβατικών  της  υποχρεώσεων,  φέρει  την  αποκλειστική  ευθύνη της  μη
ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών των φορέων υλοποίησης της συμβάσεως και
εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  (vis major), κατά την πάγια νομολογία, επισύρει τις
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις (ν. 4412/2016, άρθ. 203, παρ. 1, περίπτ. β).

4. Σε περίπτωση που το συμβατικό προϊόν της συναφθείσας συμβάσεως δεν πληροί τους όρους αυτής,
η ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του και επ’ ουδενί τρόπο πέραν του οριζομένου
από την κείμενη νομοθεσία χρονικού περιθωρίου κατόπιν της διαπιστώσεως της παραβάσεως, εκτός
αν, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου, το συμβατικό προϊόν κριθεί κατάλληλο και δύναται
να παραληφθεί (ν. 4412/2016, άρθ. 208, παρ. 4, άρθ. 213, παρ. 1).

5. Οι δαπάνες επιστροφής και αντικατάστασης βαρύνουν την ανάδοχο και διενεργούνται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 213, του Ν. 4412/2016.

6. Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή (εφ’ όσον απαιτηθεί) η αντικατάστασή του, με
άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της συναφθείσας συμβάσεως, η ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (ν. 4412/2016, άρθ. 203, παρ. 1, εδάφ. β).

7. Στην  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτη  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλεται,  μετά  από  κλήση της  για
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμβάσεως (ν. 4412/2016,
άρθ. 203, παρ. 4, περίπτ. α).

8. Επιπλέον  μπορεί  να  της  επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  74,  του  ν.  4412/2016,
αποκλεισμός από τη συμμετοχή της σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

9. Επίσης, επισύρει την επιβολή ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218, του ν. 4412/2016.
Στην  περίπτωση  αυτή  της  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
της η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με
την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί,  κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτη μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης (ν. 4412/2016,
άρθ. 203, παρ. 2).  Η επιβολή της ποινής δεν στερεί από την Α.Α. το δικαίωμα να κηρύξει την
ανάδοχο έκπτωτη.

10. Εφ’  όσον  από  τη  χρήση  του  ακατάλληλου  προϊόντος  προκληθούν  φθορές  στο  μηχανολογικό
εξοπλισμό,  η  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναλάβει  τις  δαπάνες  αποκατάστασης  των  βλαβών που
έχουν προκληθεί από αυτό (ν. 4412/2016, άρθ. 215).
Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η ανάδοχος της προμήθειας έχει σύμβαση αποκλειστικής
συνεργασίας με κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδειας πωλητή πετρελαίου
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θέρμανσης (ΥΑ Α-3391/2009 (ΦΕΚ Β/1388) – Αγορανομική Διάταξη 7/2009, άρθ. 316, παρ. 2, εδάφ.
2ο).

11. Στην περίπτωση που η ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου προϊόντος,
κηρύσσεται έκπτωτη, με τις νόμιμες συνέπειες (ν. 3054/2002, άρθ. 17 & 21).

Άρθρο 12ο (υποχρεώσεις προϊστάμενης αρχής)

Οι Π.Α. είναι υποχρεωμένες στην παροχή κάθε πρόσφορου μέσου και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της συμβάσεως.

Επίσης,  υποχρέωση  των  εν  λόγω  φορέων  είναι  και  η  εξόφληση  των  οφειλών  τους  εντός  του
οριζομένου, στη παρούσα μελέτη, χρόνου.

Ως  χρόνος  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων της  Π.Α.,  ορίζεται  χρονική  περίοδος  τριάντα  (30)
ημερολογιακών ημερών από της θεωρήσεως των παραστατικών πληρωμής (τιμολόγιο πώλησης) και της
επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των παραλαμβανομένων αγαθών με τα οριζόμενα στη μελέτη  (άρθ. 10,
παρ.  C,  της ΕΣΥ) από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο – Τμήμα Εμπορίου, Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ
Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας – (ν. 4152/2013, άρθ. 1, παρ. Ζ’, υποπαρ. Ζ.5, περ. 1 & 3, εδάφ. δ).

Σε περίπτωση παρελεύσεως της εν λόγω προθεσμίας και εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας, κατά την πάγια νομολογία, και τις διατάξεις των άρθ. 336 και 342 του Α.Κ., οι οφειλές θα θεωρούνται
ληξιπρόθεσμες  και  απαιτητές  επιβαρυνόμενες  με  τον  νόμιμο  τόκο και  επιτόκιο  υπερημερίας  από την
ημέρα που καταστήθηκαν ληξιπρόθεσμες (ν. 4152/2013, άρθ. 1, παρ. Ζ’, υποπαρ. Ζ.5, περ. 1).

Άρθρο 13ο (τοπικές συνθήκες)
Η συμμετοχή στη διαγωνιστική  διαδικασία αποτελεί  τεκμήριο ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  Ο.Φ.,  έχουν

λάβει  γνώση  όλων  των  γενικών  και  τοπικών  συνθηκών  για  την  εκτέλεση  της  συμβάσεως  και  τις
αποδέχονται πλήρως.

Παράλειψη των Ο.Φ., να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο από τις Π.Α. δεν τους απαλλάσσει
από τις ευθύνες της πλήρους συμμόρφωσής τους με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Άρθρο 14ο (εκτέλεση της συμβάσεως)

1. Το συμβατικό προϊόν θα παραδίδονται  ελεύθερο, με έξοδα και ευθύνη της αναδόχου, εντός του
συμφωνηθέντος χρονικού ορίου παράδοσης και σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο
παρόν άρθρο.

2. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος της συμβάσεως και δεν σχετίζεται με την έκδοση
σχετικών δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει εγκαίρως να φροντίσει η
ανάδοχος.

3. Η  υπέρβαση  του  χρόνου  παράδοσης,  αποτελεί  ουσιώδη  απόκλιση  και  η  προσφορά  που  ορίζει
μεγαλύτερο, από τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο, χρόνο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Το συμβατικό προϊόν θα παραδίδεται σε χύδην μορφή, σε δεξαμενές του τελικού καταναλωτή, της
Π.Α.

5. Ανάλογα με της προκύπτουσες ανάγκες της Π.Α., η παράδοση του συμβατικού προϊόντος θα γίνεται
τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια υπηρεσία του, κάθε φορά.

6. Ο χρόνος παράδοσης, από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει της
δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

7. Σε περίπτωση εκτάκτων και απρόβλεπτων καταστάσεων, κατά την έννοια του άρθ. 388, του Α.Κ. η
παράδοση του συμβατικού προϊόντως,  εφ’ όσων αυτή είναι  εφικτή και  καθίσταται  αναγκαία,  θα
εκτελείται απρόσκοπτα και άνευ οικονομικής επιβαρύνσεως από την ανάδοχο της συμβάσεως καθ’
όλο το εικοσιτετράωρο.

8. Η ανάδοχος της συμβάσεως υποχρεούται, μία  (1) ημέρα πριν την παράδοση των παραγγελθέντων
προϊόντων, να ειδοποιεί την αρμόδια, για την εκτέλεση της προμήθειας, υπηρεσία, έκαστου φορέα
υλοποίησης  της  συμβάσεως,  για  το  χρόνο  παράδοσής  του,  εξαιρουμένης  της  περιπτώσεως  της
παραγράφου (7), του παρόντος άρθρου, της οποίας η εκτέλεση της παραγγελίας θα είναι άμεση.

9. Η παράδοση του συμβατικού προϊόντος θα γίνεται με δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα της αναδόχου.
10. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εν λόγω προϊόντος θα πραγματοποιείται από την αρμόδια,

για τον σκοπό αυτό, Επιτροπή της Π.Α. και σύμφωνα με της διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας  (ν.
4412/2016, άρθ. 208). Κατά τη διάρκεια της παραλαβής καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί,
η ανάδοχος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.
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11. Επίσης, το συμβατικό προϊόν θα παραδίδεται και με τον κάτωθι αναφερόμενο τρόπο:
Το  Πετρέλαιο  Θέρμανσης (Diesel) –  CPV) :  09135100-5,  θα  παραδίδεται  σε  κάθε  κτίριο  που  θα
υποδεικνύεται  εκ  των  προτέρων  στον  ανάδοχο  από  την  Π.Α.  και  σε  καθορισμένες  κάθε  φορά
ποσότητες με ευθύνη του μεταφορέα, του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων,
και του αναδόχου της συμβάσεως για την ποιότητα και ποσότητα αυτού (ΥΑ Α-3391/2009 (Β/1388) –
Αγορανομική Διάταξη 7/2009, 316, παρ. 2, εδάφ. 1ο).

Αναλυτικότερα.
a. Για τον Δήμο Λαρισαίων το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στους εξής αποθηκευτικούς

χώρους.

Α/Α Κτηριακή Εγκατάσταση Περιοχή / Διεύθυνση

1 Στέκι Αλκαζάρ Βίτσι 1, Λάρισα

2 Στέκι Νεάπολης Κλεάρχου Πατέρα 74, Λάρισα

3 Στέκι Νεράιδας Καρδίτσης 69, Λάρισα

4 Στέκι Πυροβολικών Ήρωνος 7, Λάρισα

5 Δ΄ Κ.Α.Π.Η. Αχιλλέως 26, Λάρισα

6 Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Φαλάνη

7 Λέσχη Αγ. Θωμά Εργ. Κατοικίες Αγ. Θωμά, Λάρισα

8 Κονάκι Αβέρωφ Μανώλη Ανδρόνικου 27, Λάρισα

9 Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας Γ. Γουργιώτη (πάροδος), Λάρισα 

10 Νέο Κοιμητήριο Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα

11 Παλαιό Κοιμητήριο Φαρσάλων 32, Λάρισα

12 Δημοτικό Κοινοκομείο Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα

13 24ος Παιδικός Σταθμός Γιάννουλης 25 Μαρτίου 61, Γιάννουλη

14 23ος Παιδικός Σταθμός Φαλάνης Φαλάνη

15 Κοινοτικό Κατάστημα Φαλάνης Φαλάνη

16 Κοινοτικό Κατάστημα Κοιλάδας Κοιλάδα
17 Κοινοτικό Κατάστημα Ελευθερών Ελευθερές

18 Κοινοτικό Κατάστημα Μάνδρας Μάνδρα

19 Κοινοτικό Κατάστημα Ραχούλας Ραχούλα

20 Κοινοτικό Κατάστημα Λουτρού Λουτρό

21 Κοινοτικό Κατάστημα Κουτσόχερου Κουτσόχερο

Καθώς και όπου αλλού ήθελε προκύψει39 κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως και επ’
ουδενί λόγω, περάν των διοικητικών του ορίων.

b. Για  της  Σχολικές  Επιτροπές  Μονάδων  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευσης θα
παραδίδεται, κατόπιν υποδείξεως, σε αποθηκευτικούς χώρους των σχολικών συγκροτημάτων ή
της κτηριακής εγκατάστασης, ευθύνης των εν λόγω Σχολικών Επιτροπών, που κάνει χρήση του
πετρελαίου θέρμανσης.

39 Σημείωση: Τα επιπλέον σημεία παράδοσης που τυχόν προκύψουν, δεν συμπεριλαμβάνονται στον ως

άνω πίνακα λόγω αδυναμίας πρόβλεψής  τους κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης. Τέτοια σημεία

θα μπορούσε να είναι νέοι ενοικιαζόμενοι χώροι, προσωρινές εγκαταστάσεις, νέος ιδιοκτήτης κ.ά.
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Συγκεκριμένα.
i. Για  την  Σχολική  Επιτροπή  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης η  παράδοση,  του

πετρελαίου θέρμανσης, αφορά τους εξής χώρους:

Α/Α Κτηριακή Εγκατάσταση Περιοχή / Διεύθυνση

1 Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης Φαλάνη

2 Νηπιαγωγείο Φαλάνης Φαλάνη

3 Νηπιαγωγείο Μάνδρας Μάνδρα

4 Νηπιαγωγείο Δασοχωρίου Δασοχώρι

5 Γυμναστήριο Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Τερψιθέα

6 Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας Κοιλάδα

7 10ο & 48ο  Νηπιαγωγεία Λάρισας Δωδώνης 18, Λάρισα

ii. Για  την  Σχολική  Επιτροπή  Μονάδων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης η  παράδοση,  του
πετρελαίου θέρμανσης, αφορά τους ακόλουθους χώρους:

Α/Α Κτηριακή Εγκατάσταση Περιοχή / Διεύθυνση

1 Γυμνάσιο – Λύκειο Κοιλάδας Κοιλάδα

2 Γυμνάσιο – Λύκειο Φαλάνης Φαλάνη

3 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. Αναργύρων Αγ. Ανάργυροι

4 1ο Ε.Π.Α.Λ. Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα

c. Για  την  Δημοτική  Θεατρική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  (ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.) του  Δήμου  Λαρισαίων  η
παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στους εξής χώρους:

Α/Α Κτηριακή Εγκατάσταση Περιοχή / Διεύθυνση

1 Αποθήκη – Εργαστήριο Σκηνικών Φαρσάλων 151, Λάρισα

2 Θέατρο Μύλου Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Οι ως άνω αναφερόμενοι φορείς υλοποίησης της συμβάσεως, δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν
το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφ’ όσον κριθεί σκόπιμη η
παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στην εν λόγω απαίτηση της
Π.Α.

Άρθρο 15ο (υπογραφή σύμβασης)

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν η ανάδοχος δεν προσέλθει, εντός
του οριζομένου από το νόμο χρονικό διάστημα  (ν. 4412/2016, άρθ. 105, παρ. 4) για την υπογραφή της
συναφθείσας συμβάσεως, κηρύσσεται έκπτωτη, καταπίπτει υπέρ της Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (ν. 4412/2016, άρθ. 105, παρ. 5).

Το  συμφωνητικό  καταρτίζεται  και  συντάσσεται  από την αρμόδια,  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,
Υπηρεσία,  στην ελληνική γλώσσα, διέπεται  από το ελληνικό δίκαιο  και  δεν μπορεί  να περιέχει όρους
αντίθετους  με  το  περιεχόμενο  της  διακηρύξεως  και  τυχόν  τροποποιήσεων  που  αμφότερα,  τα
συμβαλλόμενα μέρη έκαναν αποδεκτούς.

Το συμφωνητικό υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ήτοι από το νόμιμο εκπρόσωπο της
αναδόχου της συμβάσεως και το νόμιμο εκπρόσωπο της Π.Α., σε έγγραφο της Π.Α.

Η  ανάδοχος  αναλαμβάνει  αποκλειστικώς  κάθε  ευθύνη  για  οποιοδήποτε  ατύχημα  ή  ζημία  ήθελε
επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της συμβάσεως και καθ’ όλη την διάρκεια της.
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Η σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.
4412/2016.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή του περιεχομένου της συμβάσεως είναι άκυρη εφόσον δεν
φέρει την υπογραφή και των δύο συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 16ο (εγγύηση καλής εκτέλεσης)

Η ανάδοχος, στην οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως, σε κάθ’ έναν από τους συμμετέχοντες,
στη διαγωνιστική διαδικασία, φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, περίπτ. β) του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (εκτός ΦΠΑ) έκαστης
Π.Α.

Οι εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στην ανάδοχο, με απόδειξη, από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.
και κατόπιν της οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του αντικειμένου της συμβάσεως.

Άρθρο 17ο (πληρωμή – κρατήσεις)

1. Τρόπος Πληρωμής
Η  καταβολή  της  αξίας  έκαστης  παράδοσης,  θα  γίνεται  σε  ευρώ  για  το  100%  της  και  εφ’  όσον
υπογραφούν  τα  σχετικά  πρωτόκολλα  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  της  κάθε
παραγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθ. 200 του ν. 4412/2016, και της
τρίτης παραγράφου του άρθ. 7, της παρούσας μελέτης.
Η υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν μπορεί να  γίνει πριν από
την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Ο χρόνος εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων, έκαστης Π.Α., δεν μπορεί να είναι μικρότερος
των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, έτσι όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 12, της Ε.Σ.Υ.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.

2. Κρατήσεις.
Η  ανάδοχος  βαρύνεται  με  τα  έξοδα της  διακηρύξεως,  και  με  κάθε  είδους  νόμιμες  κρατήσεις  και
φόρους, υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κατά περίπτωση, χαρτόσημα, ασφάλειες, ναυλώσεις καθώς και
με  τις  τυχόν  ζημιές  ή  ατυχήματα.  Η  Π.Α.  επιβαρύνεται  με  τον  ισχύοντα  Φ.Π.Α.,  ή  τυχόν  άλλων
κρατήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση καταλογισμού ποινικής ρήτρα εξαιτίας συμβατικής παράλειψης της αναδόχου, αυτή θα

αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο
της πληρωμή ποσό.

Άρθρο 18ο (κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοση)

Σε περίπτωση που συμβατικά προϊόντα παραδοθούν μετά τη λήξη του ορισθέντος  χρόνου (άρθ. 14,
παρ. 6 της Ε.Σ.Υ.) επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στα άρθ. 72, παρ. 8, περιπ. β) και 207, του ν.
4412/2016.

Οι εν λόγω κυρώσεις υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών,
χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση ένωσης Ο.Φ., οι κυρώσεις (πρόστιμο, τόκοι) επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ενώσεως.

Άρθρο 19ο (ανωτέρα βία)

Ο  Ο.Φ.,  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεούται  μέσα  σε  είκοσι  (20) ημέρες  από  τότε  που
συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθ. 204, Ν. 4412/2016).

Σε  περίπτωση  που  ο  Ο.Φ.,  εντός  της  ως  άνω  προθεσμίας  δεν  προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα περιγράφουν της λόγους της επίκλησης ανωτέρας βίας, στερείται του
δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 20ο (διενεργούμενοι έλεγχοι)

Οι Π.Α. διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της ποιότητας του
συμβατικού προϊόντος, προκειμένου να διαπιστώνεται η ταύτισή του με τα προβλεπόμενα των τεχνικών
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προδιαγραφών και της σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 54/2015, Κ.Υ.Α. του ΥΠΟΙΚ (462/Β́/
2016).

Ο έλεγχος αυτός μπορεί να είναι είτε μακροσκοπικός, είτε χημικός.
Ο μακροσκοπικός έλεγχος πραγματοποιείται από την ορισθέντα Επιτροπή Παραλαβής της Π.Α., κατά

την  παραλαβή  του  συμβατικού  προϊόντος  και  έχει  ως  σκοπό  την  εξακρίβωση,  με  οπτικό  τρόπο,  της
συμφωνίας  των  χαρακτηριστικών  του  παραδοθέντος  προϊόντος  με  αυτά  της  συμβάσεως  και  της
παραγγελίας.

Ο χημικός έλεγχος πραγματοποιείται, εργαστηριακά, από το ΓΧΚ, κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου,
παρουσία του μεταφορέα, και της αποστολής των δειγμάτων στο ΓΧΚ, κατά τον τρόπο που ορίζεται αυτό
στην υπ’ αριθ. 54/2015, Κ.Υ..Α., του ΥΠΟΙΚ (462/Β́/2016).

Το κόστος του δειγματοληπτικού ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 4412/2016, άρθ. 214, παρ. 14).

Άρθρο 21ο  (προέλευση συμβατικών προϊόντων)

Ο  Ο.Φ.,  εφόσον  παράγει  ο  ίδιος  το  τελικό  προϊόν,  πρέπει  να  δηλώνει  στην  προσφορά  του  την
επιχειρηματική  μονάδα  στην  οποία  θα  παράξει  το  προσφερόμενο  προϊόν,  καθώς  και  τον  τόπο
εγκατάστασής  της.  Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχει  η  ανωτέρω  δήλωση,  θα  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

Όταν  ο  Ο.Φ.  δεν  παράγει  ο  ίδιος  το  τελικό  προϊόν,  σε  δική  τους  επιχειρηματική  μονάδα,  στην
προσφορά του δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα παραχθεί το προσφερόμενο προϊόν
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, επισυνάπτει και υπεύθυνη δήλωσή του προς την Α.Α. ότι, η
παρασκευή  του  τελικού  προϊόντος  θα  γίνει  από  την  επιχείρηση  στην  οποία  ανήκει  ή  η  οποία
εκμεταλλεύεται  ολικά  ή  μερικά  τη  μονάδα  παρασκευής  του  τελικού  προϊόντος  και  ότι  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος  της  επιχείρησης  αυτής  ή  ο  επίσημος  αντιπρόσωπός  της  έχει  αποδεχθεί  έναντί  του  την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη (ν. 4412/2016, άρθ. 94, παρ. 5).

Άρθρο 22ο  (επίλυση διαφορών – εφαρμοστέο δίκαιο)

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την

εφαρμογή της συμβάσεως ή εξ αφορμής της, η Π.Α. και η ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
φιλική επίλυσή της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθ. 346, παρ. 3.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Λάρισας

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελέγχθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Θεωρήθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (DIESEL)

Προϋπολογισμός  434.124,00 € με ΦΠΑ

Άρθρο 1ο (σκοπός)

Η παρούσα συγγραφή (Τεχνική Περιγραφή) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακηρύξεως και των
διατάξεών της, με την οποία θα διενεργηθεί η διαγωνιστική διαδικασία και  αφορά τον καθορισμό των
ελάχιστων απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.
4412/2016, που προβλέπονται  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της  Α.Α.,  καθώς και  των
νομικών της προσώπων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της, σύμφωνα με το Μητρώο φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.

Αναλυτικότερα σχετίζεται με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  (diesel) της οποίας η συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται  στο ποσόν των τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν
είκοσι τεσσάρων ευρώ #434.124,00  €# και πρόκειται να καλύψει ανάγκες χρονικού διαστήματος είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 2ο (βιβλιογραφία)

Ισχύουσα βιβλιογραφία είναι οι κοινοποιηθείσες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποφάσεις του
Α.Χ.Σ., του Γ.Χ.Κ., οι οποίες εναρμονίζουν την ελληνική νομοθεσία με αυτή της ευρωπαϊκής καθώς επίσης
και  οι  προδιαγραφές  των  τεχνικών  εγχειριδίων  των  εγκαταστάσεων  της  Α.Α.,  και  των  νομικών  της
προσώπων.

Άρθρο 3ο (προδιαγραφές)

Οι διατάξεις που ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο προδιαγραφών του πετρελαίου θέρμανσης  (diesel)
περιγράφονται επιμελώς στη σχετική νομοθεσία, βάσει της οποίας συντάχθηκε η παρούσα μελέτη.

Συγκεκριμένα ισχύουν:
 Ο  Ν.  3054/2002  (Α/230)  «Οργάνωση  της  αγοράς  πετρελαιοειδών  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Ο Ν. 4409/2016, άρθ. 37 (Α/136), περί του τρόπου ιχνηθέτησης των υγρών καυσίμων.
 Η ΚΥΑ 467/2002,  του Α.Χ.Σ.  (1531/Β/2003)  «Προδιαγραφές  και  μέθοδοι  ελέγχου του  πετρελαίου

θέρμανσης».
 Η ΚΥΑ 468/2002, του Α.Χ.Σ.  (1273/Β/2003) «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου

θέρμανσης» όπως ισχύει.
 Η ΚΥΑ 30/004/000/539/2019  (Β/803) – «Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης… με ιχνηθέτες

μοριακής  τεχνολογίας…  δειγματοληψίας  και  ελέγχου  των  ιχνηθετημένων…  και  απαιτήσεις
τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου».

 Η ΚΥΑ 128/2016, του Α.Χ.Σ.  (Β/3958) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ)
2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».
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 Η ΚΥΑ 54/2015, του Α.Χ.Σ.  (462/Β/2016) «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης
περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων».

 Η ΥΑ Α-3391/2009  (Β/1388) –  Αγορανομική Διάταξη 7/2009, άρθ.  278,  316,  321 & 327,  περί των
προϊόντων πετρελαίου (μετρήσεις, διακινητές και υποχρεώσεις, δείγματα και δειγματοληψίες).

 Η ΥΑ 91354/30.8.2017  (Β/2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και  Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες  ΔΙΕΠΠΥ)» περί  των μετρητών των βυτιοφόρων οχημάτων διανομής
πετρελαίου θέρμανσης και παράδοσης στον τελικό αποδέκτη και συναφή θέματα.

Άρθρο 4ο (Περιγραφή συμβατικών προϊόντων)

Πετρέλαιο θέρμανσης (Diesel) – CPV 09135100-5 / CN 2710 19 47

1. Προδιαγραφές και Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Ως πετρέλαιο θέρμανσης νοείται μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές που δεν περιέχει νερό
ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στη κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ Α.Χ.Σ.
467/2002 (1531/Β/2003) – «Προδιαγραφές και  μέθοδοι  ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης») και
κατατάσσεται  στα  εμπορεύματα  με  κωδικό  ΣΟ  2710  19  47 (ν.  4583/2018,  άρθ.  62,  παρ.  5  –
εναρμόνιση με  τον  Εκτελεστικό  Κανονισμό (ΕΕ)  2017/1925 της  Επιτροπής –  και  οι  τροποποιήσεις
Εκτελεστική  Απόφαση (ΕΕ)  2018/552 της Επιτροπής & Εκτελεστικό  Κανονισμό (ΕΕ)  2018/1602 της
Επιτροπής),  και  προορίζεται  να  χρησιμοποιηθεί  σε  καυστήρες  εγκαταστάσεων  θέρμανσης,
σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου (ΚΥΑ Α.Χ.Σ. 128/2016, άρθ. 2, παρ. 2, &
ΚΥΑ Α.Χ.Σ. 467/2002, άρθ.  1, όπως ισχύουν).
Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα αργού πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή
και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται οι προβλεπόμενη όροι της ελληνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Τα απαιτούμενα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και οι μέθοδοι ελέγχου έχουν οριστεί από το Α.Χ.Σ.,
και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα (ΚΥΑ Α.Χ.Σ. 467/2002, άρθ. 2 & 468/2002, άρθ. 2):

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (DIESEL)
ΑΧΣ 467/2002, ΑΧΣ 468/2002 & ΑΧΣ 128/2016

Παράμετρος Μονάδες
Όρια

Μέθοδοι ελέγχου
Ελάχιστο Μέγιστο

Ένταση χρωματισμού № 3,0 5,0 ASTM D.1500

Ιχνηθέτης Mgr/lt. 6,0 DIN 51426

Δείκτης κετανίου 40 - EN ISO 4264

Πυκνότητα στους 15 °CC kg/m3 Να αναφέρεται
EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996

Σημείο ανάφλεξης °CC 55 - EN ISO 22719
Ανθρακούχο  υπόλειμμα  (επί  10%
υπολείμματος αποστάξεως) % m/m - 0,30 EN ISO 10370

Τέφρα % m/m - 0,02 EN  ISO 6245
Νερό και υπόστημα % (v/v) - 0,10 ASTM D1796
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
(3 ώρες σε 50 °CC)

Κλάση 3 EN ISO 2160

Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,10 EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN
24260

Ιξώδες στους 40 °CC mm2/s 6 EN ISO 3104

Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 °CC % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405:1998
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Τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  ροής  του  πετρελαίου  θέρμανσης  για  τη  Θερινή  και  τη  Χειμερινή
Περίοδο, είναι τα ακόλουθα (ΚΥΑ ΑΧΣ 467/2002, άρθ. 2, παρ. 6):

Παράμετρος Μονάδα
Όρια

Μέθοδοι ελέγχου
Κατηγορία Α Κατηγορία Β

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού
Φίλτρου (CFPP) °CC - -5 EN 116

Σημείο ροής °CC 0 -9 ASTM D97, ASTM D5950, ISO
3016

- Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος): Από 1/4 έως και 30/9 κάθε έτους.
- Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως και 31/3 κάθε έτους.

Το πετρέλαιο της παρούσας προμήθειας θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της Κατηγορίας Β
(Χειμερινή περίοδος).

2. Διαδικασίες Χρωματισμού και Ιχνηθέτησης

2.1. Χρωματισμός

Το πετρέλαιο θέρμανσης (Diesel), με CPV) :  09135100-5, που κατατάσσεται στα εμπορεύματα με
κωδικό  ΣΟ  2710  19  47  (ν.  4583/2018,  άρθ.  62,  παρ.  5  –  εναρμόνιση  με  τον  Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1925 της Επιτροπής),  και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες
εγκαταστάσεων θέρμανσης, σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου (ΚΥΑ
Α.Χ.Σ. 128/2016, άρθ. 2, παρ. 2, & ΚΥΑ Α.Χ.Σ. 467/2002, άρθ.  1, όπως ισχύουν), χρωματίζεται
κοκκινωπό, με προσθήκη κατάλληλης χρωστικής της οικογένειας των SUDAN RED, σε ποσοστό
τέτοιο  ώστε  η  ένταση  του  χρώματος  να  κυμαίνεται  από  №  3  έως  №  5,  σύμφωνα  με  την
τυποποίηση κατά ASTM.
Για τον  οπτικό  προσδιορισμό  της  εντάσεως  του χρώματος εφαρμόζεται  η πρότυπη μέθοδος
ελέγχου δοκιμής ASTM D.1500.

2.2. Ιχνηθέτηση

Κατόπιν της υπ’ αριθ. (ΕΕ) 2017/74, εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΔΕΦΚΦ
Α 1018096 ΕΞ 2017 «Κοινοποίηση  της  Εκτελεστικής Απόφασης  (ΕΕ)  2017/74») ,  το  πετρέλαιο
θέρμανσης ιχνηθετείται, με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας (βλ. Ν. 4409/2016, άρθ. 37) ο
οποίος  είναι  γνωστός  με  την  εμπορική  ονομασία  «Solvent  Yellow  124»  (κίτρινη  αζωτούχος
χρωστική ουσία) και την επιστημονική του ως «Ν-αιθυλο-Ν-[2-(1-ισοβουτοξυαιθοξυ)αιθυλο]-4-
(φαινυλαζο)-ανιλίνη»,  σε  ποσοστό  έξι  χιλιοστόγραμμα  ανά  λίτρο  (6mg/lt) –  βλ.  ΚΥΑ  Α.Χ.Σ.
468/2002, άρθ. 2.
Η  ποιοτική  ανίχνευση  και  ο  ποσοτικός  προσδιορισμός  του  «Solvent  Yellow  124» γίνεται
φασματοφωτομετρικά  ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  μέθοδοι  που στηρίζονται  στην
τεχνική της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης, σε σχέση με τον ποσοτικό προσδιορισμό.

2.3. Εφαρμογή δεικτών σήμανσης

Τόσο ο χρωματισμός, όσο και ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιείται μόνο
στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων με ευθύνη και φροντίδα αυτών.
Χρωματισμός  και  ιχνηθέτηση  στις  εγκαταστάσεις  εταιρείας  με  άδεια  εμπορίας,  επιτρέπεται
μόνο  στην  περίπτωση  που  το  πετρέλαιο  εσωτερικής  καύσης  (Diesel),  που  προορίζεται  να
χρησιμοποιηθεί  σε  καυστήρες  εγκαταστάσεων  θέρμανσης,  εισάγεται  απευθείας  από  το
εξωτερικό χωρίς χρώμα και ιχνηθέτη. Η προσθήκη των ανωτέρω, ο δειγματισμός και η αποστολή
του δείγματος στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., γίνεται με ευθύνη και μέριμνα της εν λόγω
εταιρεία καθώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2008/1992, άρθ. 9  (Α/16), όπως ισχύει  (ΚΥΑ
Α.Χ.Σ.  468/2002, άρθ. 3, παρ. 2, & Εγκύκλιο ΑΑΔΕ αριθ. πρωτ. 30/004/000/2495/26.06.2019,
Παράρτημα 6).
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2.4. Πρόσθετα

Για  τη  βελτίωση  των  χαρακτηριστικών  ποιότητας  του  πετρελαίου  θέρμανσης  επιτρέπεται  η
χρήση προσθέτων. Η προσθήκη γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας όσον αφορά την
αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Τα πρόσθετα δεν πρέπει να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον και στους
καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης.
Για την χρήση τους θα πρέπει να έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., πριν
το πετρέλαιο θέρμανσης διατεθεί προς κατανάλωση (ΚΥΑ Α.Χ.Σ. 467/2002, άρθ. 2, παρ. 3).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ Α.Χ.Σ. 467/2002, άρθ. 2.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελέγχθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Θεωρήθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (DIESEL)

Προϋπολογισμός  434.124,00 € με ΦΠΑ

Άρθρο 1ο (ενδεικτικές τιμές)

Οι κάτωθι αναφερόμενες τιμές είναι αυτές που προσδιορίζουν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης

των φορέων υλοποίησης της συμβάσεως, στην παρούσα μελέτη και επ’ ουδενί λόγω δεν εκφράζουν τις «τιμές

προσφοράς» οι οποίες προκύπτουν κατόπιν της προσφερθείσας έκπτωσης στο εν λόγω συμβατικλο προϊόν, ή

τις «τελικές τιμές μονάδος» οι οποίες προσδιορίζονται από το ποσοστό έκπτωσης του συμβατικού προϊόντος

στο Δελτίο Τιμών του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συμβατικό Προϊόν Ενδεικτική τιμή
μονάδος

Πετρέλαιο θέρμανσης (diesel)
CPV 09135100-5 / CN 2710 19 47 0,900 €/lt

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών



Στην ενδεικτική τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
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Ελέγχθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Θεωρήθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (DIESEL)

Προϋπολογισμός  434.124,00 € με ΦΠΑ

Άρθρο 1ο  (γενικά)

Στόχος  του  προϋπολογισμού  είναι  η  κάλυψη  των  αναγκών  σε  υγρά  καύσιμα  θέρμανσης  των

συμμετεχόντων,  στη  διαγωνιστική  διαδικασία,  φορέων  υλοποίησης  της  συμβάσεως,  για  διάστημα  είκοσι

τεσσάρων (24)  μηνών και  με  δυνατότητα παράτασης,  των συναφθεισών συμβάσεων,  έως τρεις  (3)  μήνες

χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου (του προϋπολογισμού) υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο

άρθρο 132, του ν. 4412/2016.

Άρθρο 2ο (οικονομικά στοιχεία)

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των

τετρακοσίων  τριάντα  τεσσάρων  χιλιάδων  εκατό  είκοσι  τεσσάρων  ευρών  #434.124,00  €#

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός  χωρίς   ΦΠΑ:   350.100,00 €  ΦΠΑ :  84.024,00 €) και

επιμερίζεται στις Π.Α. ως εξής:

Α/Α Προϊστάμενη Αρχή Προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α. ΦΠΑ Σύνολο

Προϋπολογισμού

-1- Δήμος Λαρισαίων 162.900,00 € 39.096,00 € 201.996,00 €

-2-
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

72.900,00 € 17.496,00 € 90.396,00 €

-3- Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 90.000,00 € 21.600,00 € 111.600,00 €

-4- Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής 
Επιχείρησης

24.300,00€ 5.832,00 € 30.132,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός… 350.100,00 € 84.024,00 € 434.124,00 €

Η  συνολική  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  τις  ειδικές  πιστώσεις  των  οικείων,  κατά  περίπτωση,

προϋπολογισμών των Π.Α., για τα έτη 2020 με 2022.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Δήμος Λαρισαίων

Η δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  κάτωθι  αναφερόμενες ειδικές  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού του Δήμου

Λαρισαίων.

69





Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ - (ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠ.) 10.6643.20001

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ (Π) -ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ. ΕΚΠ. ΔΡΑΣ. 15.6643.05001

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΤ. 15.6643.07002

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ - ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΠΡΟΝ. 15.6643.08001

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ (Π) 15.6643.35001

6 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 24% 00.8224.00024

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ - ΚΑΘΑΡ. & ΑΝΑΚΥΚΛ. 20.6643.30001

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 35.6643.50003

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 45.6643.04001

Η  χρηματοδότηση  θα  πραγματοποιηθεί  από  ιδίους  πόρους και  ανταποδοτικά  τέλη  του  Δήμου

Λαρισαίων.

Η  δαπάνη  εγκρίθηκε  με  τις  υπ’  αριθ.  4775/2019  (ΨΛΞΟΩΛΞ-Ψ2Β),  4776/2019  (6ΓΚ0ΩΛΞ-30Ψ),

4777/2019  (Ω454ΩΛΞ-Γ86),  4778/2019  (7ΧΣΘΩΛΞ-Χ3Ζ),  4779/2019  (Ψ5ΣΤΩΛΞ-1ΙΣ),  4780/2019

(Ψ2ΔΓΩΛΞ-ΑΔΗ),  4781/2019  (6ΑΤ8ΩΛΞ-ΛΦΓ),  4782/2019  (6ΕΨ0ΩΛΞ-ΗΦΓ),  4783/2019  (6ΖΒΒΩΛΞ-

ΤΩΖ), αποφάσεις Δημάρχου (άρθ. 203, ν. 4555/2018).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για χρονική περίοδο είκοσι επτά (27) μηνών (συμπεριλαμβανομένης της

3μηνης παρατάσεως) ανά κατηγορία συμβατικού προϊόντος έχει ως εξής:

Περιγραφή Ποσότητα
Ενδεικτική Τιμή

Μονάδος
χωρίς Φ.Π.Α.

Ενδεικτική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (24%) με ΦΠΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης
(diesel)

181.000 lt. 0,900 €/lt. 162.900,00 € 39.096,00 € 201.996,00 €

2. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων

Η  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  της  συμβάσεως των  υγρών καυσίμων  θέρμανσης  θα  καλυφθεί  από  τις

πιστώσεις που παρέχονται από την Α.Α. στα νομικά της πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  (ΥΑ

30106/10.10.2013, του  ΥΠΕΣ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

00.6711.00001

Η δαπάνη εγκρίθηκε νε την υπ’ αριθ. 48/2019, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (67ΗΑΟΞ67-Ζ7Ν)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για χρονική περίοδο είκοσι επτά (27) μηνών (συμπεριλαμβανομένης

της 3μηνης παρατάσεως) ανά κατηγορία συμβατικού προϊόντος έχει ως εξής:

Περιγραφή Ποσότητα
Ενδεικτική Τιμή

Μονάδος
χωρίς Φ.Π.Α.

Ενδεικτική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (24%) με ΦΠΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης
(diesel)

81.000 lt. 0,900 €/lt. 72.900,00 € 17.496,00 € 90.396,00 €

3. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων

Η  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  της  συμβάσεως των  υγρών καυσίμων  θέρμανσης  θα  καλυφθεί  από  τις

πιστώσεις που παρέχονται από την Α.Α. στα νομικά της πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ

30106/10.10.2013, του  ΥΠΕΣ).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

00.6711.00002 

Η δαπάνη εγκρίθηκε νε την υπ’ αριθ. 52/2019, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (6ΒΗ7ΟΞ67-75Κ).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για χρονική περίοδο είκοσι επτά (27) μηνών (συμπεριλαμβανομένης της

3μηνης παρατάσεως) ανά κατηγορία συμβατικού προϊόντος έχει ως εξής:

Περιγραφή Ποσότητα
Ενδεικτική Τιμή

Μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Ενδεικτική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (24%) Με ΦΠΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης 
(diesel)

100.000 lt. 0,900 €/lt. 90.000,00 € 21.600,00 € 111.600,00 €

4. Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαρισαίων

Θα βαρύνει τις κάτωθι αναφερόμενες ειδικές πιστώσεις του προϋπολογισμού για τα έτη 2020 - 2022:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 02.64.08.00.000

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους  του φορέα.

Η δαπάνη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 265/2019, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  (ΨΠΘΑΟΕ72-

ΝΡΗ).

Περιγραφή Ποσότητα
Ενδεικτική Τιμή

Μονάδος
Χωρίς Φ.Π.Α.

Ενδεικτική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (24%) με ΦΠΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης
(diesel)

27.000 lt. 0,900 €/lt. 24.300,00 € 5.832,00 € 30.132,00 €
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (DIESEL)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των τετρακοσίων

τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ #434.124,00 €#

Το ποσόν του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το πετρέλαιο θέρμανσης (diesel) αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή Ποσότητα
Ενδεικτική Τιμή

Μονάδος
χωρίς Φ.Π.Α.

Ενδεικτική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (24%) με ΦΠΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης
(diesel) 389.000 lt. 0,90 € 350.000,00 € 84.024,00 € 434.124,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελέγχθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Θεωρήθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: 9ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου
Ταχ. Κώδικας: 411 10

Τηλέφωνο: +30 2410575690
Fax: +30 2410575096
e-mail: promam@larissa-dimos.gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(DIESEL)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 434.124,00 € (με ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση τιμής
ανά τμήμα προμήθειας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               

      Λάρισα …/…/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Διεύθ.: Ίωνος Δραγούμη 1 & Παπαναστασίου
Ταχ. Κώδικας: 412 22

Πληροφορίες: Κατσής Νικόλαος

Τηλέφωνο: 2410 575690, Fax: 2410 575096
E-mail: promam@larissa-dimos.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της  επιχείρησης  …………………….…………………………………………………………,  έδρα  ……………….................................,

οδός  …………………………….…….…………….,  αριθμός  …..…..…,  τηλέφωνο  ………………..……….…….,  fax  …………………….……....

………., e-mail ………….………………………

Το προσφερόμενο συμβατικό προϊόν είναι άριστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει
η σχετική νομοθεσία όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η  οικονομική  προσφορά  περιλαμβάνει  το  σύνολο  της  συμβατικής  ποσότητας  του  συνόλου  των  φορέων
υλοποίησης της συμβάσεως που κάνουν χρήση το εν λόγω προϊόν.

Α. Ποσοστό Έκπτωσης

Α/Α Είδος Καυσίμου Μονάδα
Μέτρησης

Ποσοστό Έκπτωσης (%)

Αριθμητικώς Ολογράφως

1 Πετρέλαιο θέρμανσης (diesel)
CPV) :  09135100-5 Λίτρο

Β. Οικονομική Προσφορά Πετρελαίου Θέρμανσης (Diesel)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πετρέλαιο Θέρμανσης (diesel)
CPV) :  09135100-5

Τιμή
Μονάδος

Προϋπολογισμός / Προσφορά

Ποσότητα Ποσόν

Καθαρή Αξία 0,900 €/lt 389.000 lt.  €

Έκπτωση __,__ % €

Καθαρή αξία μετά την έκπτωση __,___ €/lt 389.000 lt. €

Φ.Π.Α. 24% €
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πετρέλαιο Θέρμανσης (diesel)
CPV) :  09135100-5

Τιμή
Μονάδος

Προϋπολογισμός / Προσφορά

Ποσότητα Ποσόν

Συνολική προσφορά πετρελαίου θέρμανσης (diesel)
[ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ] €

[ ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ]

Λάρισα  … / … / 2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  EEEΣ                   

Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντήριων
Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και μπορεί να υπογράφεται έως δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 79Α παρ. 4
ν.  4412/2016  όπως  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  6  του  ν.  4605/2019  και  με  το  άρθρο  56  παρ.  1  του  ν.
4609/2019).

Το σχετικό  ΕΕΕΣ έχει  αναρτηθεί  και  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας,  της οικονομικής κατάστασης και  των ικανοτήτων των
επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες
ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύνα -
ψη δημόσιας σύμβασης
 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή
ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα
σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για
τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση
από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται
να  υποβάλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.
Το  ΕΕΕΣ  δεν  περιλαμβάνει  τεχνικές  προδιαγραφές.  Καλύπτει  μόνο  τους  όρους  συμμετοχής  (προεπιλογή)  από
πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
2  .  Ποια  είναι  η  διαδικασία  δημιουργίας  και  υποβολής  του  ΕΕΕΣ  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  για  χρήση  σε
διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;
Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και
διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη
διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας του ΕΣΗΔΗΣ  Promitheus ESPDint ,
εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ σε
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 
Σημειώνονται τα εξής:

 Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία  ESPDint επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».
 Το αρχείο PDF παράγεται άμεσα από την υπηρεσία  ESPDint επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο
ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι μέσω
αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπα-
στο μέρος της διακήρυξης και 
 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν
μέσω της υπηρεσίας ESPDint τη σχετική απάντηση τους.

3.  Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ;
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό
έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε
στο  ξεχωριστό  αρχείο  PDF  που αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της)  σε  μορφή pdf  (Αποφ.  Π1/2390/13)  ψηφιακά
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
3.1  Για  την  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  ΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς  προτείνεται  να
χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  επικουρικό  αρχείο  XML,  προκειμένου  να
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εκμεταλλευτούν την υπηρεσία ESPDint  του ΕΣΗΔΗΣ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το
οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 
3.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί
φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία ESPDint  του ΕΣΗΔΗΣ  και να δημιουργούν
το  EΕΕΣ,  να  συμπληρώνουν  με  ευθύνη  τους  όλα  τα  δεδομένα  που  αφορούν  τον  εκάστοτε  διαγωνισμό  και
αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  να  συμπληρώνουν  τις  σχετικές  απαντήσεις  και  να  το  εκτυπώνουν  σε  μορφή  pdf
προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.
4. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες: 
- Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 
- Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού: 

- Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ).  Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις  αναθέτουσες αρχές
σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός
των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού). 

-  Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική,  βάσει  του  άρθρου  57  παράγραφος  2  της  οδηγίας  2014/24/ΕΕ,  σε  περίπτωση  τελεσίδικης  και
δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς
εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να
σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης
και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική). 

- Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (βλέπε
άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί
φορείς· τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των
λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς,
είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή
μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν). 

- Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. 
- Μέρος IV) : . Κριτήρια επιλογής: 

- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
- Α: Καταλληλότητα. 
- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 
- Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
- Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

- Μέρος V) : . Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
- Μέρος V) : I. Τελικές δηλώσεις.
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