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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               

Δ/νση: Δημοκρατίας 27     

Ταχ. Κώδ.: 53100                     

Τηλ.: 2461351194                   

FAX: 24610207          

Πληρ.: Χρήστος Τούμπας 

 
 

                                                                                                                                                 Ημερομηνία:  28/12/2016 

                                                         Αρ. Πρωτ. :      180589/8236 

                       

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  29/2016 

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 30766) 

 

Διεθνής Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων χωρικής 

αρμοδιότητάς της, για ένα έτος. 

 

- CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης 

-  CPV 09134200-9  Πετρέλαιο Κίνησης 

- CPV 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη 

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 337.680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 

δικαιωμάτων προαίρεσης. 

 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η   
 

 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 

 

1.   Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.  

2.    Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 
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3.    Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) "περί κώδικα διοικητικής διαδικασίας", όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. 

4. N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει. 

5. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

6.    Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4281/14 (Α/160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας οργανωτικά θέματα του 

Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»  

9. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις» 

10.    Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές 

επιχειρήσεις. 

11. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει. 

12.     Του Ν. 3414(ΦΕΚ 279/10-11-2005) «Περί τροποποίησης του Ν. 3310/2005 μέτρα για την διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων. 

13.    Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 

(πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

14. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.δ όπως 

τροποποιήθηκε». 

15. Το Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & λοιπές Διατάξεις». 

16.   Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74). 

17.   Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

18.  Την αριθμ. 13289 / 15  απόφαση (ΦΕΚ 1716 /Β) απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου». 

19.     To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. Το Ν. 3548/07 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό τύπο & άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2007). 

21.  Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

22. Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

23. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ερυθύνη». 
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24.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης». 

25.  Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» προσαρμογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 

2011. 

26. Το άρθρο 4 του Π.Δ 118/07 (150/Α) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» σχετικά με την υποχρέωση 

δημοσίευσης στον τοπικό τύπο. 

27. Το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/97 «Περί διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών για πετρελαιοειδή και 

τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν 3204/03. 

28. Το Ν. 4111/2013 (Α/18) με τον οποίο κυρώθηκε η από τις 12/12/2012 (Α/240) πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου περί Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών – 

Προμήθειες ΟΤΑ Α’ & Β΄ βαθμού. 

29. Το Ν. 3054/2002 (Α/230) «Οργάνωση Αγοράς Πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

30. Της αρίθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

31. Την αρίθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου 

θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε  με την αρίθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) ΚΥΑ και ισχύει. 

32.  Της αρίθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

33. Την Απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 460/14-09-2009 (ΦΕΚ 67 Β’/28-01-2010) «Τροποποίηση 

της Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 92/2009 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της 

Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10- 2006) «Καύσιµα 

αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών», καθώς και της Απόφασης του 

Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 513/2004 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του 

Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β’/17-08-2005) «Εναρµόνιση της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει»». • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β’/12-02-2016) «Καύσιµα Αυτοκινήτων - 

Αµόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών» 

34.   Την αρίθμ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων». 

35. Την αρίθμ. Π/12390/2013 (ΦΕΚ2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

36. Την υπ αρίθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (1317/Β) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».  

37. Την αρίθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου 

ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων 
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απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής 

αποστολής δεδομένων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

38. Την αρίθμ. 11543/26-03-2013 σχετική με το θέμα Εγκύκλιο 3 του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του ΥΠ. ΕΣ. 

39. Την αρίθ. 2152/50/15-09-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ σχετικά με την έγκριση 

ποσοτήτων και προϋπολογισμού ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, 

έτους 2017.  

40. Τα αρίθμ. 310/08-01-2016, 19487/20-11-2016, 15276/05-09-2016 έγγραφα της Περιφερειακής Δ/νσης Κ & 

Δ Μακεδονίας του ΟΑΕΔ «Διαβίβαση δέσμευσης πίστωσης για το διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτών 

καυσίμων για το 2017». 

41. H αρίθ. 14626/18-08-2016 απόφαση του ΟΑΕΔ σχετικά με την αναγκαιότητα προμήθειας πετρελαίου 

θέρμανσης για το ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ Κοζάνης του ΟΑΕΔ για το έτος 2017 (15REQ004952947). 

42. Τις αρίθμ 2232/16 , απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΒΨΔ7ΛΨ-Κ5Δ) έγκριση προδέσμευσης 

πίστωσης οικ. Έτους 2017 και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 220.500,00 € για τη 

διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης. 

43. Την αρίθμ. 171324/7759/13-12-2016 (ΑΔΑ ΩΑ7Φ7ΛΨ-Ψ0Λ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του 

Αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης οικ. Έτους 2017 

44. Την αρίθ. 2315/16 (ΑΔΑ 69Υ7ΛΨ-743) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού. 

45. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει για τις ποσότητες του ΝΠΔΔ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 

του Νομικού Προσώπου και ουδεμία οικονομική επιβάρυνση προκύπτει για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας όσον αφορά τις δικές του ποσότητες.. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι  

 

Ανοικτό Διεθνή  Ηλεκτρονικό   Διαγωνισμό για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων χωρικής 

αρμοδιότητάς της, για ένα έτος, προϋπολογισμού 337.680,00 € (συμπ ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής -  

υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής 

πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσής του, και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 

5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014. 

Η νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λαμβάνεται αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιοχή της Κοζάνης. (άρθρο 63 ν. 

4257/14). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατανοµή των υπό προµήθεια Καυσίµων 

 

1. Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, 220.500,00 €. 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(συμπ.ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΙΘΑΝΗΣ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΩΣ 5% 

(συμπ.ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

 (συμπ. ΦΠΑ) 

1 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

1512 50.000 46.000,00 € 2.300,00 € 48.300,00 € 

2 Πετρέλαιο 

Κίνησης 

9471 60.000 72.000,00 € 3.600,00 € 75.600,00 € 

3 Βενζίνη 

Αμόλυβδη 

9471 20.000 30.000,00 € 1.500,00 € 31.500,00 € 

4 Βενζίνη 

Αμόλυβδη 

Σούπερ 

1511 20.000 32.000,00 € 1.600,00 € 33.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  180.000,00 € 9.000,00 € 189.000,00 € 

 

Σημείωση: Στις ανωτέρω ποσότητες συμπεριλαμβάνονται οι ανάγκες  σε υγρά καύσιμα των: 

1. Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας ,  

2. Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου,  

3. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης και 

4. Υπηρεσίες Εορδαίας 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τα κατά τόπους πρατήρια του για την 

κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω υπηρεσιών, ή εάν υπάρχει συνεργαζόμενο με αυτόν πρατήριο από 

όπου θα προμηθεύονται τα καύσιμα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν δύναται να προμηθεύει τις ως άνω 

υπηρεσίες με κάποιον από τους ανωτέρω τρόπους (ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο πρατήριο ή με μεταφορά 

των αναγκαίων ποσοτήτων με δικά του μέσα), η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει στην αγορά προς 

εξεύρευση πρατηρίου για την κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση στην 

προσφορά του θα πρέπει να δηλώνει εάν δύναται να καλύψει τις ανωτέρω υπηρεσίες ή όχι. Η μη 

δυνατότητα κάλυψης των εν λόγω υπηρεσιών,  δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού. Η προμήθεια των σχετικών 
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ποσοτήτων των Κτηνατρικού Γραφείου Σιάτιστας-Τσοτυλίου, Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης και των 

υπηρεσιών στην Πτολεμαίδα θα αρχίσει την 01/05/2017 και εφόσον υπάρχει μέχρι τότε ανάδοχος. 

 

Δικαίωμα Προαίρεσης 

 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δύναται, εφόσον απαιτηθεί1, να προμηθευτεί περισσότερες των 

ανωτέρω συνολικών ποσοτήτων καυσίμων, με την άσκηση ανάλογου δικαιώματος προαίρεσης,  ο 

προϋπολογισμός του οποίου συνολικά και για κάθε είδος καυσίμου, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

(συμπ.ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΩΣ 5% 

(συμπ.ΦΠΑ) 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 8.000,00 € 400,00 € 

2 Πετρέλαιο Κίνησης 12.000,00 € 600,00 € 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 5.000,00  € 250,00 € 

4 Βενζίνη Αμόλυβδη 

Σούπερ 

5.000,00 € 250,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  30.000,00 € 1.500,00 € 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προέκυψε με βάση τις μέσες λιανικές τιμές του αρίθμ.120236/15-11-2016 Εβδομαδιαίο 

Δελτίο τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου ανάπτυξης, για την περιοχή του Νομού Κοζάνης. 

 

Οι παραπάνω ποσότητες του πίνακα 1.Α δεν είναι δεσµευτικές για την Π.Ε Κοζάνης, ως προς τη συνολική τους 

απορρόφηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας τους ΚΑΕ 1511,1512,9471 του ΕΦ 072 

 

1.Β)  ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(συμπ.ΦΠΑ) 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 70.000 117.180,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  117.180,00 

 

                                                           
1 Ενδεχόµενες δυσµενείς καιρικές συνθήκες πχ έντονες χιονοπτώσεις, εντατική χρήση οχηµάτων από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, άνοδος των τιµων κλπ. 
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 Καταναλωτική περίοδος (1/1/2017-15/4/2017) 39.900 λίτρα και για Καταναλωτική περίοδο (15/10/2017-31-

12-2017) 30.100 λίτρα. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να δώσουν προσφορά είτε μόνο για τις ποσότητες του Τμήματος 1.Α που 

αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, είτε μόνο για τις ποσότητες του Τμήματος 1.Β του ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ ΚΟΑΝΗΣ είτε και για τα δύο τμήματα.  

 

Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα εξελίσσεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα με 

τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

καθώς και τις αποφάσεις του ΓΧ του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτών των ∆ιυλιστηρίων. 

 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών (παρ. 4 άρθρο 27 ν.4412/16), από τη αποστολή της στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

ΤΥΠΟ 

www.promitheus.gov.gr  

του ΕΣΗΔΗΣ 
28/12/2016 30/12/2016 

29 /12/2016 έως 

04-01-2017 

 

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στη διαδικτυακή εφαρμογή του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του ΚΗΜΔΗΣ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

www.pdm.gov.gr & της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης www.kozani.pdm.gov.gr 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr 28/12/2016 27/01/2017 ημέρα Παρασκευή 
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• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ: 28/12/2016 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα, ορίζεται : η ημερομηνία δημοσίευσης 

• Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 27/01/2017 

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 

του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/13 «Τεχνικές Λεπτομέρειες & διαδικασίες 

λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ». 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η 

αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 

διαστήματος για την υποβολή των προσφορών, όπως ιδίως την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας. Η 

ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από την αρμόδια διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του 

διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (πχ βλάβη ΕΣΗΔΗΣ, απεργία,υπηρεσιακοί λόγοι κλπ), αναβάλεται για 

την ίδια ώρα τρεις (3) ημέρες μετά την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημερομηνία αυτή είναι αργία, 

ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα, με την επιφύλαξη του 

προηγούμενου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με τηλεμοιοτυπία ή μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζομένους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία 

επαναλαμβανεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μετάθεση της 

ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 03/02/2017 , από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα, 

συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού), εκτός εάν δεν υπάρχει απαρτία της επιτροπής οπότε θα ανοιχθούν 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 

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

ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης 

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

Ο διαγωνισμός θα γίνει με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν 4412/2016, με κριτήριο 

κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής 

-  υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής 

πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσής του, και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 

γνώρισμά του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το 
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άρθρο 63 του Ν. 4257/2014, μόνο για το τμημά 1.Α ή μόνο το τμήμα 1.Β ή και τα δύο και με τη διαδικασία 

όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 4155/13 και στην ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές Λεπτομέρειες & διαδικασίες 

λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ,  η εφόσον θα ικανοποιούνται  όλοι οι όροι που καθορίζονται στη Διακήρυξη και 

στο Παράρτημα αυτής. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, σε περίπτωση 

υποβολής οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και άμεση  ηλεκτρονική δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την 

ημερομηνία δημοσίευσης κατά το άρθρο 67 του ν. 4412/16. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των περιλήψεων στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο εφόσον προκύψει. 

 

 

1.1 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης  

Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι 

αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 

παραλαβή των προσφορών (μεχρι 21/01/2017) 

 Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 

δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο 

σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί 

να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας. 

 

1.2  Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό  

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε 

μέλος του - σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της 

παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη 

νομιμότητα των όρων όλων των τευχών. 

 

1.3 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν (άρθρο 25 ν.4412/16):  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι  εγκατεστημένα 

Α) Στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή 
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Β) Σε κράτος μέλος της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 

Γ) είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμός που η υπό 

ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του νόμου 4412/2016 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή  

Δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση Γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

συμφωνίες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Ε) Όσοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3.2.1.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 

Υπεργολαβίες» 

 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, μετά από απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

κρίνεται αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

• Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής (Πύλη  www.ermis.gov.gr ). και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – 

Διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία. 

 

� Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

τακτοποιούμενοι ως εξής: 

 

Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί  κατέχουν  από  το  

σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού   και   Στοιχείων   της   

Διεύθυνσης   Πολιτικής   Προμηθειών   της   Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν  

ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  

διαπιστευτηρίων  που  κατέχουν  από  το  αντίστοιχο  σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 



- 11 - 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού  και  Στοιχείων   της   Διεύθυνσης   Πολιτικής   

Προμηθειών   της   Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι   οικονομικοί   φορείς   –   χρήστες   τρίτων   χωρών   αιτούνται   την   εγγραφή   τους   και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β 

για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 

του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο 

ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία2. 

 

• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης  ενημερώνεται  από το  Σύστημα  ή μέσω  ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτημα  εγγραφής  

εγκριθεί,  ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:  

� Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της παραγράφου 1.3 «Δικαίωμα Συμμετοχής». 

� Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.2.1.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

� Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα. 

� Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα. 

� Όσοι δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr)  

�  Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι για τους οποίους υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, και η οποία έχει επαληθευτεί όπως προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του ν. 4412/2016,  

                                                           
2  Εγχειρίδια χρήσης της εφαρµογής καθώς και βίντεο επίδειξης υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
www.eprocurement.gov.gr (e-learning, εγχειρίδια χρήσης 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff6
60f/Page155.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fprod_ministry&wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-
state=dio3eq9u3_4&_afrLoop=821632443877163) 
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για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

 

α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος.  

β) ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – µελών της 

Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα.  

β) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 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 

ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 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 των ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2003 (Α’215).  

Σηµείωση: Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:  

(στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆.Σ. ) 

 

ζ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.  

η) Δεν τηρούνται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέ, όπως αυτές αναφέρονται στη 

παράγραφο 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.  
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θ) Ο Οικονομικός Φορέας δεν είναι ανήμερος όσο αφορά τις φορολογικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με την 

οδηγία 2014/24/ΕΕ  

ι) ο Οικονομικός Φορέας σύμφωνα με το Άρθρο 54, παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ δεν παραβιάζει τα 

παρακάτω:  

1. Τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού Δικαίου.  

2. Τις υποχρεώσεις του στο τομέα του κοινωνικού Δικαίου.  

3. Τις υποχρεώσεις του στο τομέα του εργατικού Δικαίου.  

4. Δεν έχει κηρύξει πτώχευση.  

5. Δεν αποτελεί ο Οικονομικός Φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων. 

6. Δεν βρίσκεται ο Οικονομικός Φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές.  

7. Δεν διαθέτει ο Οικονομικός Φορέας περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή. 

8. Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει αναστείλλει τις επιχειρηματικές του δραστηριόττηες.  

9. Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει προβεί σε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

10. Δεν εμφανίζει ο Οικονομικός Φορέας σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμεμτοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης.  

11. Δεν εμφανίζει ο Οικονομικός Φορέας άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας 

διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

12. Ο Οικονομικός Φορέας στα πλαίσια προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης δεν έχει δεχθεί πρόωση καταγγελία σύμβασης, 

αποζημίωσης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

13. Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει δηλώσει ψευδώς, δεν έχει αποκρύψει πληροφορίες, δεν έχει δηλώσει 

ανικανότητα σην παροχή απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα σε παρόμοια 

διαδικασία   

� Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

� Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

των οποίων οι διαχειριστές έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις   

� Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

�  Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα 

διαγωνιζόμενων. 

� Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 

οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού.  

�  Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016  

�  Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης.  

�  Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
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Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αµελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

�  Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή 

σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

�   ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 

είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

�  Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

�  Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.   

�  Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

3.1 Τρόπος Υποβολής των προσφορών 

 

Η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό είναι το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Ε. 

Κοζάνης, οδό Δημοκρατίας 27 – 50100 Κοζάνη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης   

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 27/01/2017 και ώρα 23:59 , στην 

Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο ν.4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  

στο  άρθρο  11  της ΥΑ  Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  

λειτουργίας  του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Κάθε προσφέρων δικαιούται να υποβάλλει μόνο μία προσφορά  και σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων 

προσφορών από τον ίδιο προσφέροντα απορρίπτονται όλες. Όποιος υποβάλει προσφορά ατομικώς δεν 

επιτρέπεται να μετέχει σε ένωση που υποβάλει προσφορά και κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 

της μίας ενώσεις που υποβάλουν προσφορά. Όποιος υποβάλλει προσφορά, ατομικώς ή ως μέλος ένωσης, δεν 

δικαιούται να εκπροσωπεί άλλον προσφέροντα ή ένωση και κανείς δεν δικαιούται να εκπροσωπεί 

περισσότερους του ενός προσφέροντες ή ενώσεις προσφερόντων. Παράβαση των διατάξεων αυτών οδηγεί σε 

απόρριψη όλων των κατά παράβαση υποβληθεισών προσφορών.  

 Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 
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όρους της παρούσας προκήρυξης, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να υποβάλουν 

ενστάσεις. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 

τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως 

δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς απαγορεύεται και δεν έχει 

καμία συνέπεια η απόσυρσή της και κάθε τροποποίησή της. Διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας προσφοράς 

δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. Όλοι οι όροι της παρούσας σχετικά με την 

κατάρτιση, το περιεχόμενο και την υποβολή της προσφοράς είναι ουσιώδεις και κάθε παραβίασή τους οδηγεί 

σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

 

3.2 Περιεχόμενο Ηλεκτρονικών Προσφορών 

Τα  περιεχόμενα  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  της  προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/16 

ορίζονται  ως  εξής:   

(α)  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β)    ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και  

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

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων, στο σύστημα ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Τα περιεχόμενα του εντύπου φακέλου της προσφοράς προσκομίζεται από τους υποψήφιους Αναδόχους εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.  

Ο έντυπος Φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας 

των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και ο 

προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα 

παραπάνω.  

Ο έντυπος φάκελος υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 
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Διευκρίνηση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την 

επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. Σε ότι 

αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις  ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο3, του Ν. 

4250/14.  

 

Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ 

παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στους (υπο)φακέλους “Δικαιολογητικά 

συμμετοχής» -«Τεχνική Προσφορά»”. Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και 

οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 

δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οκονομική Προσφορά”. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό, υποβάλλονται από 

τον υποψήφιο ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, κατά 

περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.  

Αυτά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, επί ποινή απορρίψεως, σε 

σφραγισµένο φάκελο, διαχωρισµένα σε τρεις (3)  ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές 

ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής» – «Επιµέρους έντυπα τεχνικής προσφοράς» και 

«Επιµέρους έντυπα οικονοµικής προσφοράς», αντίστοιχα. 

 

 Ειδικότερα, οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα λοιπά δικαιολογητικά και 

στοιχεία που αφενός υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτείται να προσκοµισθούν και σε 

έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, 

είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 

(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά 

αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς 

κλπ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω 

εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά του 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ιακήρυξη αρ. Πρωτ. …………../……../…-…-…. 

(Ηµ/νία ∆ιενέργειας:…./…../2017 
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υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. Όλοι οι ανωτέρω 

φάκελοι θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά πέραν των ανωτάρω την επωνυμία του προσφέροντα και το τίτλο 

του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει. 

Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το διαγωνισµό, δεν είναι 

αποδεκτή. 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.  

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Από το 

σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική 

επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 

που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τιςοποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών.  

 

       3.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » 

 

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

ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού,  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο 

(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

           

                3.2.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Υπεργολαβίες 

 

              3.2.1.1.1  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 

11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στα άρθρα 79 

και 93 του Ν.4412/2016. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

τύπου .pdf και τα φυσικά αντίτυπα των δικαιολογητικών προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πλην των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο , με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά. 
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Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί 

με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν 

αποσφραγίζεται και ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που 

προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά έχουν 

υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η 

αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει 

εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί.,  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών. 

Σημ.: Όπου στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση ως δικαιολογητικό, 

επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση 

πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3, Ν. 4250/2014). 

Σε περίπτωση που στη χώρα του συμμετέχοντος ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση συμμετέχοντος, στην 

οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η δήλωση αυτή θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

συμμετέχων εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών  Συμμετοχής». Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή 

των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

Συγκεκριμένα θα υποβάλουν: 

 

Α) Εγγύηση συμμετοχής, ποσοστού 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ  κατά το αρθ. 72 

του Ν 4412/2016 και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13, για το τμήμα στο οποίο ο 

ανάδοχος θα συμμετέχει ως εξής: 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

1.Α Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης 
177.822,58 € 3.556,45 € 

1.Β  ΚΕΤΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ) 
94.500,00 € 1.890,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 272.322,58 5.446,45 € 

 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε  έντυπη  

μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή. Η εγγυητική 

συμμετοχής θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης. 

 

Β) ) Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ESPD), το οποίο οι υποψήφιοι θα το βρουν αναρτημένο 

στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ στον χώρο του διαγωνισμού σε μορφές .xlm και pdf.  Συγκεκριµένα, στον 

προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 

σύµφωνα µε το 79ο άρθρο του Ν. 4412/2016 και υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία :  

(1) Η αναθέτουσα αρχή : (α) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) µέσα 

από την ιστοσελίδα : https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την 

συγκεκριµένη διακήρυξη. (β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. (γ) Το 

αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό 

πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ µαζί µε τα υπόλοιπα 

έγγραφα της διακήρυξης. 

 (2) Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας : (α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το Ε. Σ. Η. 

∆Η. Σ., να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο 

του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ. 

 (β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο.  

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η 

εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf.  

Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει 

ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή 

Linux, το eΕΕΕΣ µµπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα). 
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 (ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

 

(3) Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε 

µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). 

 

 

� Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 

 Κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο  αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του Ν.1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέλη. Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 

του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης 

Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρ. 79 Ν.4412/2016). 

 

Γ)  Προσκόµιση Καινούργιας Άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων από την αρµόδια 

∆ιοικητική Αρχή (σύµφωνα µε το αρίθµ. 52233/3423/10-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών, 

Α∆Α ΩΖ651-ΠΙ4), ώστε να περιλαµβάνει το σύστηµα εισροών-εκροών. 

 

 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής 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).  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

 

 Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 

δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, η δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 

προμηθευτή, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 

υπεύθυνη αυτή δήλωση θα περιλαμβάνεται στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Σε κάθε περίπτωση ως λόγοι αποκλεισμού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ισχύουν τα Άρθρα 73 και 74 
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του Ν 4412/16. 

 

Δ)   Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους. 

 

Ε)   Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε   συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού  προσώπου, 

όπως  το ισχύον  καταστατικό  κατά  περίπτωση Φ.Ε.Κ.,  ή επικυρωμένο αντίγραφο  ή απόσπασμα του 

καταστατικού.  Στοιχεία  και  έγγραφα από  τα  οποία  πρέπει  να προκύπτουν,  ο  Πρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 

τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει  ευθέως  

από το  καταστατικό αναλόγως  με  τη νομική  μορφή  των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. 

 

Η/Οι υπεύθυνη/ες δήλωση/σεις υπογράφεται/ονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον συμμετέχοντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 

 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται απότον 

Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 

 

 

       3.2.1.1.2  Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Υποέργου, προτίθεται να χρησιμοποιήσει 

υπεργολάβους, πρέπει να αναφέρει στην Προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των 

υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των 

υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με 

αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται 

στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την 
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Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή 

κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την 

απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για 

την ανάθεση της Σύμβασης. 

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς 

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε 

άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Υποέργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη 

κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Υποέργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 

περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα 

που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

Υπεργολάβου για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη 

διαγωνιστική διαδικασία, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την 

προσωπική του κατάσταση. 

Οι υπεργολάβοι οφείλουν να προσκομμίσουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν 

γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφυλάκτως και ότι θα 

εκτελέσουν το τμήμα της σύμβασης που θα τους αναθέσει ο υποψήφιος εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Υποέργου, φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. 

 

 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής συνιστά λόγο αποκλεισµού του 

προσφέροντα από το διαγωνισµό. 

 

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 

που συµµετέχει στην ένωση. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

 

Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά 

και απαιτείται να προσκοµισθούν εντός της αναφερόµενης ανωτέρω προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που αποτελούν το 

περιεχόµενο του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά») θα γίνεται στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:  
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3.2.1.2 Τεχνική Προσφορά 

Στον   (υπό)   φάκελο   «Τεχνική   Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

 

3.2.1.2.1.   Η Τεχνική Προσφορά Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος  σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσης.  Στην συνέχεια, το σύστημα 

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

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται.   Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  

προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

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

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

 

Για το σκοπό αυτό οι προσφέροντες, επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

(σε pdf) και να προσκοµίσουν µαζί µε την Τεχνική Προσφορά:  

 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα είδη για τα οποία ο υποψήφιος υποβάλει προσφορά 

είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τον λόγο για τον οποίο προορίζονται, σύµφωνα 

και µε τις προδιαγραφές της σχετικής νοµοθεσίας των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων και του 

Γενικού Χηµείου του Κράτους, απαλλαγµένα από κάθε είδους πρόσµιξη είτε µεταξύ τους είτε 

µε ξένη ουσία. 

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν για ποιο µέρος της προµήθειας υποβάλουν 

προσφορά καθώς και τους τόπους στους οποίους εδρεύει το/τα πρατήριο/α τους και τον/τους 

ενδεχόµενο/α συνεργαζόµενo/α πρατήριo/α, εφόσον οι ίδιοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητο 

πρατήριο οι οποίοι θα ανaλάβουν έναντι αυτών την εκτέλεση της προµήθειας. 

3. Οποιαδήποτε άλλα τεχνικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τους συµµετέχοντες 
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 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος, υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή.  

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής 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).  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - 

εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

 

Τα   ανωτέρω   στοιχεία   και   της   τεχνικής   προσφοράς   του προσφέροντος υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο 

και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «τεχνική 

προσφορά»  που έχουν  υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό  φορέα και κατά: πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

3.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου Οικονομική Προσφορά 

 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται ηλεκτρονικά  επί ποινή 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 



- 25 - 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επιπλέον των ανωτέρω, στον υποφάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά», επί ποινή απορρίψεως, 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf το συμπληρωμένο ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένο 

ψηφιακά «ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. 

Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόμη τη δυνατότητα 

καταχώρησης ποσοστού έκπτωσης, όπως προβλέπεται ανωτέρω (άρθρο 63 Ν. 4257/2014) και για λόγους 

σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς 

του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν –αντί για ποσοστό % - τιμή σε ευρώ. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, ως τιμή προσφοράς, την τιμή με τρία (3) 

δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει: 

 

α) είτε μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης  που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που 

τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος, 

 

β) είτε μετά την προσαύξηση του ποσοστού της έκπτωσης (αν είναι αρνητικό - σύμφωνα με το 

άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 - ποσοστό έκπτωσης , που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται 

στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

  

Ως Τιμή Αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί το ένα (1) ευρώ – δηλαδή € 1,000 – ώστε να αποτυπωθεί 

έμμεσα το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. 

 

Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των Προσφορών : 

Τιµή Αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης:=  1,000 € 

Τιµή Αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης:=  1,000 € 

Τιµή Αναφοράς Βενζίνη αµόλυβδη:=  1,000 € 

Τιµή Αναφοράς Βενζίνη σούπερ αµόλυβδη :=  1,000 € 

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται 

από τη Διακήρυξη) 3% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς Τ.Α. – (Τ.Α. x 0,03) = 1,0000 – (1,0000 x 

0,03) = 1,0000 – 0,030 = 0,9700. 

 

Αν ποσοστό προσφερθεί αρνητικό έκπτωσης π.χ. 2%, τότε στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς Τ.Α. + (Τ.Α. x 0,02) = 1,0000 + (1,0000 x 
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0,02) = 1,0000 + 0,020 = 1,0200. 

 

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα Τμήμα (π.χ. 1.Α ή 1.Β ) ή και για τα 

 δύο τμήματα  και για το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών του/των τμημάτος/ων για τα οποία 

συμμετέχουν και όχι για μέρος των ποσοτήτων. 

 

3.2.2.1    Κριτήριο αξιολόγησης – Τιμές – Εκπτώσεις  

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης ). 

Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά, μέση τιμή 

πώλησης εκάστου είδους, την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, 

σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014. 

Η νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λαμβάνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 63 ν. 4257/2014 (Α΄ 

93). 

Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από 

τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν θα υπολογίζονται στη διαμόρφωση 

της μέσης τιμής αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. 

 

-  Οι επιμέρους τιμές  ανά τμήμα της σύμβασης θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.  

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα 

άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πέντε.  

-  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή ξεπερνούν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

του εκάστοτε τμήματος  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

 
Η κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επιβαρύνεται με τέλος χαρτ/μου 3% και την επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

Ο.Γ.Α 20 % .  

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
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Επισημαίνεται ότι 

 

1. Τα έγγραφα που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στην Ελληνική 

Γλώσσα. Τυχόν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.  

  

2.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την 

επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

4. Προσφορές οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους Όρους της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

5.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως,  ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή 

έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 

εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι 

οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

6.  Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν λείπει 

κάποιο δικαιολογητικό και αυτό κρίνεται επουσιώδες από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η προσφορά δεν 

απορρίπτεται με την προϋπόθεση την συμπλήρωση του φακέλου μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 

 

7. Οι προσκομιζόμενοι εντός τριών (3) ημερών φάκελοι φέρουν εξωτερικά  τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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8. Τα υποστελλόμενα ταχυδρομικως έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 

και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

9. Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις ή συµπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, µόνο µετά 

από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να 

είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

 Η παραπάνω διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102, παρ. 

2 και 4 του Ν. 4412/2016. 

10. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή.  

11. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

 

Διεκρινήσεις: 

 

Προσφορές ενώσεων/κοινοπραξιών υπογράφονται ψηφιακά από όλα τα μέλη της/νομίμους εκπροσώπους των 

μελών της ή κοινό πληρεξούσιο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που υποβάλλεται σε 

πρωτότυπο μαζί με την προσφορά στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς 

απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη 

δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε 

συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, (03/02/2017) μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, εκτός εάν δεν υπάρχει απαρτία οπότε θα αποσφραγισθούν την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

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

αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των  λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των  (υπο)φακέλων  

«Οικονομική  Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 

λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Μετά  την ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην αξιολόγηση   

αυτών   μέσω   των   αρμόδιων   πιστοποιημένων στο   Σύστημα   οργάνων   της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην 

ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 

(υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικάΣυµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε 

ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

β. Η αρµόδια Ε∆∆, παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µετα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε 

έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις 

απαιτήσειςτης διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής 

Προσφοράς», τα µονογράφει και τα σφραγίζει. Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής 

Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά, µovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και 

τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και 

παραδίδεται στην Υπηρεσία.  
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γ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 

στις προσφορές των συµµετεχόντων, για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – 

και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη βαθµολόγησή τους, αν προβλέπεται το κριτήριο της 

συµφερότερης προσφοράς. 

δ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του 

συστήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της 

παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς, για παροχή 

διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντεςστο 

διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παράξουν 

ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις – 

συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται.  

ε. Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή 

αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το 

οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στηνΑναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης 

για το στάδιο του διαγωνισµού.  

 στ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο 

του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική 

ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα 

της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.  

ζ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά),  και µετά την άπρακτη παρέλευση του 

χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, 

ορίζεται ηηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, 

ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

οικονοµικών προσφορών.  

 η. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 

ενσάσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο 

αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που 

παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

θ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους µε την 

ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς», για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο 

προηγούµενο στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή κατάφύλλο. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην 

καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη 

της. 
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 ι. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι 

οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 

κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται/γνωµοδοτεί µε 

ξεχωριστό πρακτικό επίτης αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη 

λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης.  

 ια. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του 

διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική 

ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα 

της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 

ιβ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων, επί της εκδοθείσας από τον έχοντα την Οικονοµική 

Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 

προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι 

προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης». Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις 

ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται 

κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους 

και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  

 ιγ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να 

λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και διαδικασιών. Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε µέριµνα 

της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του 

συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη.  

 ιδ. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε.  

 ιε. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του 

διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και 

µε ξεχωριστή εισηγητική έκθεση, γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα 

Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  



- 32 - 

 ιστ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού, υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής 

απόφασης. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η επιτροπή αξιολόγησης 

διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων 

ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 

δημόσιας σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 

ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει 

ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ενηµερώνονται 

µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης 

της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση 

της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της Επιτροπή Διαγωνισμού για το εκάστοτε στάδιο του 

διαγωνισµού στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης, είναι αποδεκτό ότι οι 

συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του  διαγωνισµού. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη 

προθεσµία, για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων δυνάμει των άρθρων  103,104 & 105 του ν. 4412/16, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δεκα (10) ημερών από τη σχετική κοινοποίηση 

που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε  μορφή  αρχείου.  pdf  

και  σε  φάκελο  με σήμανση «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον 

προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
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6.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 

περίπτωση είναι : 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ήτοι : 

 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 11.11.2008σ.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 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και 15 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 ).  
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

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

τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), 

(3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. Για όσους 

ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 

αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  

β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 5 

(α).1. 16  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης δυνάμει της εθνικής 

νομοθεσίας.  

(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας εγκατάστασης 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 

επίδοση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:  

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 5 (α) και 5 (β) αντίστοιχα. Το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε 

κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.  
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(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης Απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα).  

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται, όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 

εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ότι η 

επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα).  

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της ως άνω παραγράφου 5 (α).1. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5 α.(2), 5 α.(3) εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και 

των περιπτώσεων 5 β.(2), 5 β.(3) εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της 

περίπτωσης 5 γ.(2). 17  

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

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.  

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη 

συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό 

διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από 

το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

ανωτέρω παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 



- 36 - 

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.  

 

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 

που συµµετέχει στην ένωση.  

 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού 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).  

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που δεν 

έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) εντός τριών 

(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) στην αρµόδια υπηρεσία.  

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, 

σε σφραγισµένο φάκελο, µε διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:  

 

� «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης»  

�  Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης ∆ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, Τ.Κ. 50200 

�  Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Προκήρυξης.  

�  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

�  Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).  

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 

ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ηµέρες.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά 

όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση 

γίνεται στον αµέσως επόµενο µειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόµενο µειοδότη και ούτω καθ εξής. Αν κανένας 

από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 

διαγωνισµός µαταιώνεται. 
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 Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη 

διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της 

σύµβασης.  

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.  

Σηµείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή  απαιτεί από τον προσφέροντα ή τους 

προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί η προμήθεια, να υποβάλλουν ενηµερωµένα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΒΙΒΛΊΟ ΙV ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της 

διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με 

τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά179 με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού 

εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.  

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, 

τεκμαίρεται η απόρριψή της.  

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.  

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.  

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η 

άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον 

ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα 

ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα 

στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.  
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 

Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

 

 Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή, στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 

/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης <> ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά 

αυτά ισχύουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 8οο 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση 

του, μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της ανάθεσης. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των ειδικών προδιαγραφών. 

γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

(άρθρα 29 & 32 Ν. 4412/16) όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 

δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

 i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της 

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί. 

 ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

στ. Παροχή εξουσιοδότησης στο Ν.Π.Δ.Δ για την προμήθεια των καυσίμων του εφόσον ο διαγωνισμός 

κηρυχθεί άγονος  ή δεν υποβληθεί προσφορά για το τμήμα Β. 

ζ. Στον παρόντα διαγωνισμό, αν υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο προσφορά, 

μετά από απόφαση της Επιτροπής, αυτή μπορεί να αξιολογηθεί κανονικά  και ο διαγωνισμός να μην ματαιωθεί 

υποχρεωτικά.  

Σε περίπτωση απόφασης της επιτροπής για επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι 

παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

της , με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται στις διατάξεις του ν.4412/16, κατόπιν σύμφωνης 

γνώμης  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Εγγυήσεις 
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1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, 

θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 

οφειλή). 

 

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

  α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

  β. Τον εκδότη. 

  γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

  δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

  ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

  στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

  ζ. Τους όρους ότι: 

  Ι.  Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

  II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

  III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

  IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

 

 4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 

 α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για το μέρος/τμημα  που υποβάλεται 

προσφορά 

 

 β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

  Ι.  Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 
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  II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη). 

 γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

  (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

  (2) η απόφαση έγκρισης της διακήρυξης 

  (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

  (4) η ημερομηνία έκδοσης της 

  (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

 δ. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

 

 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 

συμβατικού τιμήματος, χωρίς τον ΦΠΑ. 

 β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

  (Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 

  (II) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) μήνες). 

 

6. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται 

μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 

επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και 

εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή 

παραίτησης από αυτά. 

 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η 

εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά, μετά από έγγραφο αίτημα του προμηθευτή, κατά ποσόν που 

αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση 
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της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

8. Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας. 

Επισημαίνεται ότι οι Εγγυητικές Επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και 

προσκομίζεται ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή μαζί με το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι εγγυήσεις συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη τα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη- µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε τον Ν. 2513/1997(Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Η εγγύηση καλ΄ς εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Υποέργου, 

ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

                                     

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά 

με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης τοις %), υπό την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται αμέσως παρακάτω.  

Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις ειδικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Όταν ο υποψήφιος ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα  
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οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο υπόχρεος 

προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 5, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 

συμμετοχής του μειοδότη.  

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

οργάνου. 

3. Ως απαράδεκτες, απορρίπτονται επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις 

ειδικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης και το σύνολο των τεχνικών απαιτήσεων της παρούσης 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Η απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα επί 

αποδείξει. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν. 4412/16.  

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του 

Ν. 4129/2013 εφόσον απαιτείται.  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

πρόσκλησης, για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε 

ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.   

. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης, η σύµβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

αµέσως επόµενο µειοδότη (άρθρο 105 ν. 4412/16).  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, τα αποτελέσµατα του 

διαγωνισµού µαταιώνονται.  

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

  

Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε 
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το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το 

κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.  

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία 

συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που 

επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση 

της προσφοράς του προμηθευτή. 

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

 α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

 β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 γ. Τις προς εκτέλεση εργασίες. 

 δ. Την τιμή. 

 ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. 

 στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. 

 ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

 η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

 θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

 ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,  

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να 

τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την 

οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 

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

αρμόδιο όργανο. 

 β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

 γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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 δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι από της υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα 

μονομερούς παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμα (ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις) και εφόσον δεν 

έχουν εξαντληθεί οι συνολικές ποσότητες και υπάρχει διαθέσιμη σχετική πίστωση. Η άσκηση του δικαιώματος 

προαίρεσης μπορεί να γίνει προ ή και μετά τη χορήγηση ενδεχόμενης παράτασης, με τους όρους και 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 

πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε 

τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, πλην όσων έχει δηλώσει στην προσφορά του, ούτε 

να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, 

υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά 

συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, 

ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα 

εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 

συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 

αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση 

παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να 

αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή , για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την 

παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 

οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 



- 45 - 

ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν 

την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 

να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης 

των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια, χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, 

χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή την 

Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της 

εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του 

έργου ή του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση., 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές, 

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, 

δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων,  

ε) εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός 

του, 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 

πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο 

ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από 

αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 

προϊόντων. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία 

καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση 

προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 

καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που 

υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του 

Υποέργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 

προοριζόμενο σκοπό. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού:  

α. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που έχει οριστεί.  
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β. Αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 

Υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις.  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.  

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 

απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, 

οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

1. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών, 

μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που θα  υποδειχθεί στον ανάδοχο. 

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 

επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών Υπηρεσιών. 

΄Οσον αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αυτή θα γίνεται ύστερα από προηγούμενη ειδοποίηση 

του προμηθευτή προ 24 ωρών. 

Η παράδοση θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια ή στο χώρο εργασίας των μηχανημάτων ή στους χώρους 

στάθμευσης  τους ή στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας ή του προμηθευτή ή του πράκτορα αυτού κατ 

εκλογή των ενδιαφερομένων –παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτών σε μέσα 

μεταφοράς και αποθήκευσης με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. 

Εφόσον σε κάποια περιοχή εντός  Π.Ε Κοζάνης ο προμηθευτής δεν έχει δικό του πρατήριο, ειδικά στις 

περιοχές  όπου εδρεύουν τα Αγροτικά Κτηνιατρεία και γραφεία Αγροτικής οικονομιας  (Τσοτύλι, 

Πτολεμαϊδα, Σιάτιστα, Νεάπολη ) υποχρεούται με δαπάνες του να βρει τρόπο προμήθειας των Υπηρεσιών 

που λειτουργούν στην περιοχή αυτή.  Με την υπογραφή της Σύμβασης ο προμηθευτής θα καταθέσει 
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υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του συνεργαζόμενου με αυτόν πρατηρίου, στην οποία θα δηλώνει ότι 

αποδέχεται, για λογαριασμό του αναδόχου, να εφοδιάζει με καύσιμα τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης οι 

οποίες εδρεύουν στην περιοχή και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της υπογεγραμμένης με τον ανάδοχο 

σύμβασης καθώς και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο θα 

εκδίδεται στο όνομα του συνεργαζόμενου πρατηρίου σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του 

αναδόχου. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω την αποκλειστική ευθύνη θα έχει ο ανάδοχος της προμήθειας. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ούτε συνεργαζόμενο με αυτόν πρατήριο, ούτε 

δυνατότητα ανεφοδιασμού αυτών των υπηρεσιών με δικά του έξοδα οι Υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις 

υποχρεώσεις της Σύμβασης και μπορούν να εφοδιάζονται τα υγρά καύσιμα τους από το ελεύθερο εμπόριο 

εφαρμοζόμενης της σχετικής νομοθεσίας.. 

Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να 

καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφέρειας. 

2. Η Π.Ε Κοζάνης, διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν για έλεγχο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δείγματα 

από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η συμμόρφωση με 

τις απαιτούμενες κατά το νόμο τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που το δείγμα δεν είναι σύμφωνο με τις 

νόμιμες τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση μέρους ή 

του συνόλου της ποσότητας ή να κηρύξει έκπτωτο τον μειοδότη και να προμηθευτεί τα υλικά από τον 2ο 

μειοδότη.     

3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και 

γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις Προδιαγραφές, 

εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί 

της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση.  

4. Η παραλαβή του πετρελαίου θέρµανσης για το ΝΠ∆∆ του ΟΑΕ∆ (ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ Κοζάνης) θα γίνεται µε την 

αποκλειστική ευθύνη του ΟΑΕ∆ και των αρµοδίων οργάνων του και καµιά ευθύνη δεν έχει η Π.Ε Κοζάνης ούτε προ ούτε 

µετά την παραλαβή και για τον τρόπο που αυτή έγινε. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων  που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με χρηματικό 

ένταλμα σε Euro, σταδιακά ανάλογα με τις παραλαβές, αφού προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα 

δικαιολογητικά.  Ενώ οι ποσότητες που αφορούν το ΝΠΔΔ θα εξοφληθούν από τον προυλογισμό του ΟΑΕΔ με 

τα ανάλογα προβλεπόμενα από το ίδιο παραστατικά στο όνομα του οποίου και θα εκδίδονται. 

 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
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 α) Πρωτόκολλο παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό 

προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. 

 β)  Πρωτότυπο Τιμολόγιο προμηθευτή, θεωρημένο για την κανονικότητα της τιμής από τις κατά 

τόπους υπηρεσίες εμπορίου που να αναφέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε". 

 γ)   Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε". 

 δ)   Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης 

που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

 

Τα σχετικά Τιµολόγια που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραµµένα και θα ελέγχονται, ως προς τη 

διαµόρφωση της τιµής.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων του να επισυνάπτει, το δελτίο αποστολής και τα 

ηµερήσια δελτία πιστοποίησης τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας για τη συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, 

κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού( 

καυσίµων). 

 

3. Κατά την πληρωμή του είδους θα παρακρατηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις.  

       Επίσης επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% σε κάθε πληρωμή προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20 % εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. 

4. Ο Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων βαρύνει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  

5. Τα έξοδα δημοσίευσης κύριας και επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές 

εφημερίδες και σε μία τοπική εφημερίδα βαρύνουν τον προμηθευτή.     

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία έχουν  πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για 

το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’  1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  

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

 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την Διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού και σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, έχουν ισχύ οι Διατάξεις όπως ορίζονται από το Ν 

4412/2016, ¨Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών¨ .   Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της/των σύμβασης/σεων, οι 
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συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. 

Ο ανάδοχος δημόσιας σύμβασης του παρόντος νόμου ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται με τη 

συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν 

ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον 

τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα, 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 

Για το σκοπό αυτό, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται από τους προσφέροντες, εκτός εάν 

ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας, τόσο κατά το πρώτο στάδιο (κατάθεση προσφορών) 

όσο και κατά το στάδιο της κατακύρωσης, πρέπει να φέρουν ημερομηνία όσο το δυνατόν πλησιέστερη του 

χρόνου υποβολής τους, και πάντως μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της διακήρυξης (στην 

περίπτωση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) ή της έγγραφης ειδοποίησης (στην 

περίπτωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης). 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές δεν 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή. 

 

Στη Σύμβαση που θα υπογραφεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, 

σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επίσημων 

Κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ και είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Για κάθε παράβαση των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αντικατάσταση των ποσοτήτων που 

προμήθευσε με δικά του έξοδα.  

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα 

μηχανήματα και οχήματα του φορέα ανάθεσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν από τα ακατάλληλα καύσιμα πλέον επιβολής ενδεχόμενω 

ποινικών ρητρών μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Π.Ε Κοζάνης δεν υποχρεούται στην απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων του κάθε είδους που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα  

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει στο σύστημα, τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης, 

έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών 

του πινάκα συμμόρφωσης.  

Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της 

Διακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί 

Όροι» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 29/2016 και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται 

πλήρως με όλους τους όρους αυτής», για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις μέσω του 

συμπληρωμένου και ψηφιακά υπογεγραμμένου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’) και 

το οποίο περιλαμβάνει:  

 

Α) Τεχνικές Προδιαγραφές και εργαστηριακά αποτελέσματα ανάλυσης (σύμφωνα με το άρθρο 3.2.1.2 της 

παρούσας τα οποία θα συνυποβληθούν όπως ισχύει κάθε φορά μαζί με τη Τεχνική Προσφορά) και  

Β) Ειδικούς όρους εκτέλεσης της προμήθειας ανάμεσα στον ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή.  

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως 

απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, με τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να 

συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.  

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ 

/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι. Απαντώντας «ΝΑΙ», ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί 

την προσθήκη παραπομπής.  
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφεται η παραπομπή, εφόσον υπάρχει, στο συμπληρωμένο και 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

 

Σημ Εφόσον η  προσφορά του υποψηφίου περιλαμβάνει το  Τμήμα 1.Α Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
πρέπει να απαντήσει και στα σημεία Δ.1 έως και Δ.4 του πίνακα συμμόρφωσης με ΝΑΙ ή ΟΧΙ, διαφορετικά  
εάν υποβάλει προσφορά μόνο για το Τμήμα 1.Β ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ μπορεί να τα παραλείψει. 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. «Ο υποψήφιος προμηθευτής 

έλαβε γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών της Διακήρυξης, όπως 

αυτές περιγράφονται λεπτομερώς 

στη νομοθεσία, σχετικά με την 

ποιότητα των καυσίμων και στην 

Διακήρυξη 29/2016 και δεσμεύεται 

ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με 

όλους τους όρους και απαιτήσεις 

   

ΝΑΙ 

  



- 52 - 

αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης»  

Β. Ο υποψήφιος  έλαβε γνώση των 

λοιπών όρων και υποχρεώσεων της 

αριθμ. 29/2016 Διακήρυξης και 

δεσμεύεται ότι τους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ΝΑΙ 

  

Γ. Υποβάλλεται προσφορά για τα 

τμήματα 1.Α και 1.Β? (αν Όχι 

διευκρινληστε)  

ΝΑΙ 

  

Δ.1 Δηλώνω ότι στην προσφορά μου 

που αφορά την Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης θα καλύψω τις 

ανάγκες του 

 Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας  

(αν ναι πως?) 

ΝΑΙ 

  

Δ.2 Δηλώνω ότι στην προσφορά μου 

που αφορά την Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης θα καλύψω τις 

ανάγκες του 

 Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου 
(αν ΝΑΙ πως) 

 

ΝΑΙ 

  

Δ.3 Δηλώνω ότι στην προσφορά μου 

που αφορά την Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης θα καλύψω τις 

ανάγκες του Γραφείο Αγροτικής 
Οικονομίας Νεάπολης (αν ΝΑΙ πως) 

ΝΑΙ  

  

Δ.4 Δηλώνω ότι στην προσφορά μου 

που αφορά την Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης θα καλύψω τις 

ανάγκες Των Υπηρεσιών στην 
Εορδαία (αν ΝΑΙ πως) 

ΝΑΙ 

  

 
 

 

Ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

 

ΑΦΜ – ∆ΟΥ 
 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ Ε∆ΡΑΣ 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 

 
Αναγράψτε στο αντίστοιχο πεδίο το προσφερόµενο ποσοστό   (% ) έκπτωσης 

ε π ί  τ η ς  ε κ ά σ τ ο τ ε  µ έ σ η ς  τ ιµ ή ς  λ ι α ν ι κ ή ς  πώληση ς  .  
  
 
 
 

α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          
ΕΙ∆ΟΥΣ    

  ΕΚΠΤΩΣΗ  
 
         %  

Φ.Π.Α 
Ειδους 

1  Πετρέλαιο 
Κίνησης 

  

2 Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

  

3 Βενζίνη 
Αµόλυβδη 

  

4 Βενζίνη σούπερ 
Αµόλυβδη 

  

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….  

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα4) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ5. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………6 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..7  

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 

µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................8 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την 

ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............9  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η 

εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 10 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 11. ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να 

                                                           
3  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
4  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
5  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο 
χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και 
σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
6   ο.π. υποσ. 3. 
7  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
8  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
9 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, 
συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
10  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
11  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. 
β' του ν. 4281/2014).  
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θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η 

συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 

∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της12.  

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε13. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
13  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 
επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….   

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ 

 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της 

ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 

µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 

(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... 

της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες7 από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8) ή µέχρις ότου 

αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας 

απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η 
σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 

  ……………………………………..  

……………………………………………….., Αρ. Πρωτ.: 

……………………………………………….. 

 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

                             

 
Σήμερα την  ____________ στην Κοζάνη, στo γραφείo του ……………………………………. που βρίσκεται 

…………………………………………………………………………………………….. οι υπογεγραμμένοι :  

Α) ……………………………., ………………………………….., ως αρμόδιος για την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει Ο/Η ………………………………….., 

σύμφωνα με ………………………………………... 

Β) ______________________, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  ______________ που εδρεύει στο 

_____________________________________, Τ.Κ. ________  και Α.Φ.Μ. ___________      

 

1.   Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.  

2.    Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 

3.    Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) "περί κώδικα διοικητικής διαδικασίας", όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. 

4. N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει. 

5. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

6.    Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4281/14 (Α/160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας οργανωτικά θέματα του 

Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»  

9. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις» 

                                                                                                                                                                                                         
επιστολή. 
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10.    Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές 

επιχειρήσεις. 

11. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει. 

12.     Του Ν. 3414(ΦΕΚ 279/10-11-2005) «Περί τροποποίησης του Ν. 3310/2005 μέτρα για την διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων. 

13.    Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 

(πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

14. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.δ όπως 

τροποποιήθηκε». 

15. Το Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & λοιπές Διατάξεις». 

16.   Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74). 

17.   Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

18.     To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Το Ν. 3548/07 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό τύπο & άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2007). 

20.  Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

21. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ερυθύνη». 

22.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης». 

23.  Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» προσαρμογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 

2011. 

24. Το άρθρο 4 του Π.Δ 118/07 (150/Α) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» σχετικά με την υποχρέωση 

δημοσίευσης στον τοπικό τύπο. 

25. Το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/97 «Περί διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών για πετρελαιοειδή και 

τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν 3204/03. 

26. Το Ν. 4111/2013 (Α/18) με τον οποίο κυρώθηκε η από τις 12/12/2012 (Α/240) πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου περί Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών – 

Προμήθειες ΟΤΑ Α’ & Β΄ βαθμού. 

27. Το Ν. 3054/2002 (Α/230) «Οργάνωση Αγοράς Πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

28. Της αρίθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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29. Την αρίθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου 

θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε  με την αρίθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) ΚΥΑ και ισχύει. 

30.  Της αρίθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

31.   Την αρίθμ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων». 

32. Την αρίθμ. Π/12390/2013 (ΦΕΚ2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

33. Την υπ αρίθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (1317/Β) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».  

34. Την αρίθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου 

ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων 

απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής 

αποστολής δεδομένων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

35. Την αρίθμ. 11543/26-03-2013 σχετική με το θέμα Εγκύκλιο 3 του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του ΥΠ. ΕΣ. 

36. Την αρίθ. ………………………………………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ σχετικά με την 

έγκριση ποσοτήτων και προϋπολογισμού ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, για την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης, έτους 2017.  

37. Τις αρίθμ……………………………………………………, αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης ποσού  

38. Την αρίθ. ………………………………. (ΑΔΑ ……………………………..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης διενέργεις του διαγωνισμού. 

39.  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  

 

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την 

προμήθεια στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής ¨Προμηθευτή¨, ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια υγρών καυσίμων 

(πετρέλαιο θέρμανσης - Πετρέλαιο κίνησης  - Βενζίνη αμόλυβδη – Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη) , για τις ανάγκες της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , στον δεύτερο που στο εξής θα αποκαλείται για 

συντομία «προμηθευτής», ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας με τους ακόλουθους όρους 

που αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

1. Η ποιότητα των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων θα είναι αυτή των Κρατικών Διυλιστηρίων. 

2. H ποσότητα των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων θα είναι αυτή που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 1512 50 tn περίπου  

2 Πετρέλαιο κίνησης 9471 60 tn περίπου 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 9471 20 tn περίπου 

4 Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη 1511 20 tn περίπου 
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 ΣΥΝΟΛΟ  150 tn  περίπου  

 

3. Η παράδοση των άνω καυσίμων θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Υπηρεσιών 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από υπογραφής της παρούσης. Όσο αναφορά τα καύσιμα Θέρμανσης γι 

αυτά η  παραγγελία θα δίδεται από το τμήμα προμηθειών και η παράδοση θα γίνεται το πολύ εντός 24 ωρών 

από της ειδοποιήσεως του προμηθευτή, περίπτωση έκτακτης ανάγκης  η παράδοση  καυσίμων θα γίνεται και σε  

μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

4. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προκήρυξης, την προσφορά του αναδόχου, καθώς και 

σύμφωνα με τους όρους του ν. 4412/16. 

 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή απευθείας στα μηχανήματα – οχήματα  στις 

αποθήκες του παραλήπτη, ή στο χώρο εργασίας των μηχανημάτων ,είτε μέσω των πρατηρίων ή των πρακτορείων 

του προμηθευτή όπου υπάρχουν. 

 

Σύμφωνα με την προσφορά οι πρατηριούχοι που έχουν εξουσιοδότηση για είναι: 

Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας ,  

 

Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου,  

 

Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης  

 

Κτηνιατρείο Εορδαίας 

 

 

 

Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οποία δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής (π.χ απεργίες), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και το 

ΝΠΔΔ με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα.  Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο η προμήθεια των υπηρεσιών με 

υγρά καύσιμα από τον/τους αναδόχους οι Υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις της σύμβασης και μπορούν να 

εφοδιάζονται τα υγρά καύσιμα τους από το ελεύθερο εμπόριο  σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 

 

-  Η τιμή θα καθορίζεται σύμφωνα με τις παρακάτω εκπτώσεις της προσφοράς του προμηθευτή επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης των ειδών ,την ημέρα της παράδοσης των. Στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή , βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που 

προσφέρονται στην αγορά, αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση της τιμής αλλά αμέσως η 

προηγούμενη ανώτερη ή κατώτερη. 

 

‘Εκπτωση που δόθηκε επί τοις                       %       

 

1. Βενζίνη αμόλυβδη έκπτωση                             % 

2.Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη έκπτωση                % 
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3. Πετρέλαιο κίνησης έκπτωση                            %  

4 .Πετρέλαιο θέρμανσης   έκπτωση                      %      

 

Οι επί τοις % εκπτώσεις που έχουν δοθεί με την προσφορά θα ισχύσουν από υπογραφή της παρούσης και για ένα έτος με 

δικαίωμα παράτασης δύο μηνών ακόμη. 

Το συμβατικό κόστος προσδιορίζεται από την αντίστοιχη κατακυρωθείσα % έκπτωση στη μέση λιανική τιμή πώλησης η 

οποία έκπτωση θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

 

5. Η πληρωμή της ποσότητας που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά θα γίνεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο, απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. 

 

1) Πρωτότυπο  Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο για την κανονικότητα της τιμής από τις κατά τόπους υπηρεσίες 

εμπορίου. 

2)  Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας. 

3)  Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής. 

4) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων του να επισυνάπτει, το δελτίο αποστολής και τα ημερήσια 

δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για τη 

συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης του 

είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού( καυσίμων). Καθώς και Απόδειξη Εισόδου (Χαρτί 

Αντλίας) που αποτυπώνει τα στοιχεία της εκάστοτε προμηθευομένης ποσότητας και των τιμών. 

 

Τα σχετικά τιμολόγια, που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραμμένα και θα ελέγχονται, ως προς τη διαμόρφωση της 

τιμής, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, που θα υπογραφεί, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο ισχύουσες κάθε φορά Κρατήσεις, 

καθώς και σε παρακράτηση φόρου 1% σύμφωνα  με το Ν. 2198/94.  

 

 

- Κράτηση-τέλος 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπόκειται σε 

τέλος χαρτοσήμου 3% (πλεον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ αυτού). 

- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής καταβάλλονται από τον ανάδοχο. 

 

6. Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι από της υπογραφής της 

και για δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμα (ή παραπάνω σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις) και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συνολικές ποσότητες και υπάρχει διαθέσιμη σχετική πίστωση. 
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7. Προαίρεση: Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δύναται, εφόσον απαιτηθεί, να προμηθευτεί περισσότερες  ποσοτήτων 

καυσίμων, με την άσκηση ανάλογου δικαιώματος προαίρεσης,  ο προϋπολογισμός του οποίου συνολικά και για κάθε 

είδος καυσίμου, αναλύεται στην διακήρυξη στο Τμήμα 1Α.αυτής 

 

8.  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται με ευθύνη των   επιτροπών   που θα συσταθούν από την  παραλήπτρια  

υπηρεσία. 

Ανά τακτικά χρονικά διαστήματα θα γίνονται ανάλυση δειγμάτων που θα λαμβάνονται από το Παράρτημα του Γενικού 

Χημείου του Κράτους στην Κοζάνη, κατόπιν ενημέρωσης της Αγορανομικής Υπηρεσίας.   

 

9.  Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσης σύμβασης ,εφαρμόζονται οι κείμενες περί προμηθειών 

διατάξεις. Για επίλυση τυχόν διαφορών η αναθέτουσα αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την 

φιλική επίλυση κάθε διαφοράς/διένεξης που απορρέει από την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της 

τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Κοζάνης. 

 

10.  Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης κατατέθηκε από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή 

,καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, Νο …………………..Τράπεζας………………..………………. Ποσού : …………..  

 

11.  Το  κείμενο της παρούσης σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη σε ΤΡΊΑ (3) όμοια πρωτότυπα. Από αυτά τα τρία (3) κατατέθηκαν στο τμήμα  Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής  

 

                                                                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ             


