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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος
από την υπογραφή της 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες σε
συγκεκριμένες ομάδες/ομάδα προσκομίζουν εγγυ-
ητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της συνο-
λικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ομάδων/
ομάδας που  προσφέρουν  και  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  της
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε. 22 Αυγούστου 2019
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22 Αυγούστου 2019
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  -
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Καραϊσκάκη 1
Πόλη Καρπενήσι
Ταχυδρομικός Κωδικός 36100
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS GR243 EVRYTANIA
Τηλέφωνο 2237350726
Φαξ 2237350726
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithion  @  evr  .  pste  .  gov  .  gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες Εμανθούλα Σανούλη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pste.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ Β΄ βαθμού. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  οι  γενικές  υπηρεσίες  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  και  δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL):  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση  :
www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση  και  από

Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, τηλέφωνο 2237350726

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας  μέσω του τακτικού προϋπολογισμού της
i) φορέας 073 ΚΑΕ 1511, 38.041,20 € για τα καύσιμα κίνησης και λιπαντικών (31.108,90 € για το
έτος 2020 και 6.932,30 € για το έτος 2021).
α) βενζίνη αμόλυβδη 95,  31.356,00 €(26.130,00 €, για το έτος 2020 και 5.226,00 € για το έτος
2021)
β) πετρέλαιο κίνησης, 6.044,00 € (4.533,00 €, για το έτος 2020 και 1.511,00 € για το έτος 2021)
γ) λιπαντικών 641,20 € (445,90 € για το έτος 2020 και 195,30 € για το έτος 2021) για τα παρακάτω
οχήματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:

Α/Α Είδος οχήματος
Αριθμός

Κυκλοφορίας
Είδος καυσίμου

1 FIAT PANDA (επιβατικό) ITN4736 Πετρέλαιο
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2 FIAT PANDA (επιβατικό) ITN4764  ΠετρέλαιοΠΙΝΑΚΑΣ 2:

Α/Α Είδος οχήματος
Αριθμός

Κυκλοφορίας
Είδος καυσίμου

1 SUZUKI VITARA (επιβατικό) ΚΗΥ 3796 Βενζίνη unleaded

2 SUZUKI VITARA(επιβατικό) ΚΗΥ 3797 Βενζίνη unleaded

3 SUZUKI VITARA(επιβατικό) ΚΗΥ 3798 Βενζίνη unleaded

4 SUZUKI VITARA(επιβατικό) ΚΗΥ 3799 Βενζίνη unleaded

5 HONDA(επιβατικό) ΚΗΥ 3800 Βενζίνη unleaded

6 HYUNDAI (επιβατικό) ΚΗΥ 9367 Βενζίνη unleaded

7 CITROEN SAXO (επιβατικό) ΚΗΥ 3776 Βενζίνη unleaded

8 BMW (επιβατικό) ΚΗΙ 4356 Βενζίνη unleaded

9 SEAT LEON(επιβατικό) ΚΗΙ 4362 Βενζίνη unleaded

ii) φορέας 073 ΚΑΕ 1512, 66.353,40 € για το πετρέλαιο θέρμανσης (47.478,00 € για το έτος 2020
και  18.875,40  €  για  το  έτος  2021)  για  τις  υπηρεσίες  (Διεύθυνση  Διοικητικού-Οικονομικού,
Διεύθυνση  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων,  Διεύθυνση  Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ΚΕ.Σ.Υ.) 

iii)  μέσω  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  ενάριθ.  έργου  2016ΕΠ56600007
(ΑΔΑ:ΨΨΞ8465ΧΙ8-ΠΡΚ) 316.563,52  €  φορέας  Περιφερειακή  Ενότητα  Ευρυτανίας  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ΣΑΕΠ566, για τα καύσιμα κίνησης:

α) βενζίνη αμόλυβδη 95, 20.904,00  € (15.678,00  €, για το έτος 2020 και 5.226,00 € για το έτος
2021)
β) πετρέλαιο κίνησης, 271.980,00 € (196.430,00 €, για το έτος 2020 και 75.550,00 € για το έτος
2021)
γ) λιπαντικών 23.679,52 € (17.971,95 € για το έτος 2020 και 5.707,57 € για το έτος 2021) για τα
παρακάτω οχήματα και μηχανήματα

   ΠΙΝΑΚΑΣ 3  :

Α/Α Είδος ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Αριθμός
Κυκλοφορίας Είδος καυσίμου

1 MAZDA (Ημιφορτηγό) KHY 3753 Βενζίνη unleaded

2 SUZUKI (Ημιφορτηγό) KHY 9377 Βενζίνη unleaded

3 MITSUBISHI (Ημιφορτηγό) KHY 9375 Βενζίνη unleaded

4 SUBARU (επιβατικό) KHI 4373 Βενζίνη unleaded

5 OPEL (επιβατικό) KHY 9365 Βενζίνη unleaded

ΠΙΝΑΚΑΣ   4  :

Είδος ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Αριθμός Κυκλοφορίας Είδος καυσίμου
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ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ

OKTOBARTG-100 KY 7412 Πετρέλαιο 

CATERPILLARD8K KY 3157 Πετρέλαιο

LIEBHERR PR 732 B KY 3158 Πετρέλαιο

KOMATSU D355-A3 KY 456 Πετρέλαιο

KOMATSU D85-A12 KY 457 Πετρέλαιο

ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ

HBM-SHM 4NA ΚΥ 459 Πετρέλαιο

HBM-SHM 5NA ΚΥ 460 Πετρέλαιο

HBM-SHM 4N KY 3156 Πετρέλαιο

HBM-SHM 5NT-1 KY 3151 Πετρέλαιο

ΦΟΡΤΩΤΕΣ

KOMATSU KY 3154 Πετρέλαιο

INTERNATIONAL KY 7411 Πετρέλαιο

HYUNDAI HL 757-7 IX 93851 Πετρέλαιο

ΕΚΣΚΑΦ. – ΦΟΡΤ.

JCB-3CX KY 3152 Πετρέλαιο

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ

STAYER  399-15-83TK KY 452 Πετρέλαιο

THOMAS TH 1280 KY 453 Πετρέλαιο

RENAULT PAPAKOST-DEMAN IX 93852 Πετρέλαιο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ

NISSAN ΝΑ 105 KY 3153 Πετρέλαιο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΕΣ

HBM NOBAS SHS SNB Ι.Χ. 93890 Πετρέλαιο

HBM NOBAS SHM 4120B Ι.Χ. 123351 Πετρέλαιο

CHAMPION 710A Ι.Χ. 121635 Πετρέλαιο 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

UNIMAG MER VF3-L Ι.Χ. 123350 Πετρέλαιο

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

FOREDL 2314 Ι.Χ. 121636 Πετρέλαιο

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

FOREDL AMBIENTELE Ι.Χ. 121637 Πετρέλαιο

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

Σελίδα 7





DAIMLERAG  UNIMOG U500 ΜΕ133079 Πετρέλαιο

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Είδος ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Αριθμός Κυκλοφορίας Είδος καυσίμου

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

MERCEDES KHY 9389 Πετρέλαιο

MAZDA KHI 4374 Πετρέλαιο

NISSAN NAVARA ITN 6112 Πετρέλαιο

NISSAN NAVARA TTN 6114 Πετρέλαιο

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ

MAGIRUS KHY 9371 Πετρέλαιο

IVECO KHI 4352 Πετρέλαιο

ΡΥΜΟΥΛΚΟ

SCANIA KHY 9370 Πετρέλαιο

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ

(Αλατιέρες Λάμες)

STAYER KHY 9373 Πετρέλαιο

STAYER ΚΗΥ 9376 Πετρέλαιο

STAYER ΚΗΥ 9390 Πετρέλαιο

MERCEDES UNIMOG KHY 9400 Πετρέλαιο

RENAULT KHI 4379 Πετρέλαιο

Συγκεκριμένα:

 για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας θα βαρύνει:
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τους Κ.Α.Ε.: 1511 με το ποσό των  38.041,20 € και Κ.Α.Ε. 1512 με το ποσό των 66.353,40 € 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Φορέας 071 Κ.Α.Ε. 9459 ενάριθ. έργου 2016ΕΠ56600007 φο-

ρέας Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΣΑΕΠ566 με το ποσό των
316.563,52  €,  την  αριθμ.  51914/15-05-2019  απόφαση  του  αναπλ.  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και
την υπ' αριθμ. 146/21-06-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας (ΑΔΑ:ΨΝ4Π7ΛΗ-ΤΒΙ) περί «Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95, πετρέλαιο
κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας [(Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Γ. Καραϊσκάκη 1,
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  3° χιλ. ε.ο. Καρπενησίου-Λαμίας, Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Κατσαντώνη  2,  (Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής,  Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  ΚΕ.Σ.Υ.  Νομού
Ευρυτανίας στο  κτηριακό  συγκρότημα  του  ΟΑΕΔ-Προφήτης  Ηλίας),  για  ένα  (1)  έτος  από την
υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Αμόλυβδη 95 CPV 09132100-4, Πετρέλαιο
Κίνησης CPV 09134200-9, Πετρέλαιο θέρμανσης CPV09135100-5,  Λιπαντικά CPV 09211000-1 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες και η κάθε ομάδα υποδιαιρείται σε
τμήματα

Σελίδα 9





ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ/ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Λ.Τ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΚΑΘΑΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟ-

ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 03/05/2019 ΜΕ Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2% ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

Α1 Αμόλυβδη βενζίνη 95 18.000 1,742 31.356,00 25.287,10 505,74 Πρατήριο
Δ/νση Τεχνικών Έργων

Β1 Πετρέλαιο κίνησης 4.000 1,511 6.044,00 4.874,19 97,48 Πρατήριο
Δ/νση Τεχνικών Έργων

Γ1 Πετρέλαιο θέρμανσης 57.300 1,158 66.353,40 53.510,81 1.070.22
Αποθήκη Υπηρε-

σιών
Υπηρεσιών Π.Ε.
Ευρυτανίας

 ΣΥΝΟΛΟ 79.300 103.753,40 83.672,10 1.673,44

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕΠ 
566)

ΟΜΑΔΑ/ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Λ.Τ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΚΑΘΑΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟ-

ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 27/03/2019 ΜΕ Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2% ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

Α2 Αμόλυβδη βενζίνη 95 12.000 1,742 20.904,00 16.858,06 337,17 Πρατήριο
Δ/νση Τεχνικών Έργων

Β2 Πετρέλαιο κίνησης 180.000 1,511 271.980,00 219.338,71 4.386,77 Πρατήριο
Δ/νση Τεχνικών Έργων

 ΣΥΝΟΛΟ 192.000 292.884,00 236.196,77 4.723,94
Α+Β+Γ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 271.300 396.637,40 319.868,87 6.397,38
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ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ Δ/1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
Α/Α Περιγραφή

Προϊόντος
Τιμή μο-
νάδας

με ΦΠΑ

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα Συσκευασία
(Δοχεία/ Λί-

τρα)

Τιμή με
Φ.Π.Α.

Τιμή χω-
ρίς

Φ.Π.Α.

Εγγύηση
2%

Εγγύηση
5%%

1 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΡ
80W/90 GL5

5,53 ΛΙΤΡΑ 40 2Χ20 221,20 178,39 3,57 8,92

2 ΛΑΔΙ 15W/40 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ API 
SL/CF ACEA 
A3/B3

7,00 ΛΙΤΡΑ 60 15Χ4 420,00 338,71 6,77 16,94

ΣΥΝΟΛΟ Δ1 ΛΙΤΡΑ 100 641,20 517,10 10,34 25,85

ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ Δ/2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΕΠ 566)
Α/Α Περιγραφή

Προϊόντος
Τιμή μο-
νάδας

με ΦΠΑ

Μονάδα
μέτρησης

Λίτρα /
Κιλά

Ποσότητα Συσκευασία
(Δοχεία/
Λίτρα /
Κιλά)

Τιμή με
Φ.Π.Α.

Τιμή χω-
ρίς

Φ.Π.Α.

Εγγύηση
2%

Εγγύηση
5%

1 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΡ
80W/90 GL5

5,53 ΛΙΤΡΑ 436 17X20,
24X4

2.411,08 1.944,42 38,89 97,22

2 ΛΑΔΙ 15W/40 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ API 
SL/CF ACEA 
A3/B3

7,00 ΛΙΤΡΑ 180 45Χ4 1.260,00 1.016,13 20,32 50,81

3 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
75W/90 GL5 

7,96 ΛΙΤΡΑ 120 4X20, 10X4 955,20 770,32 15,41 38,52

4 ΛΑΔΙ TELUS 68 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(DIN 51524 part 
2 HLP)

4,15 ΛΙΤΡΑ 696 30Χ20,
24Χ4

2.888,40 2.329,35 46,59 116,47

Σελίδα 11





5 ΛΑΔΙ 15W/40 
ΓΙΑ  ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΕΣ DIESEL 
ACEA E3/E5/E7 
API CH-4

5,63 ΛΙΤΡΑ 696 30Χ20,
24Χ4

3.918,48 3.160,06 63,20 158,00

6 ΛΑΔΙ 15W/40 
ΓΙΑ  ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΕΣ DIESEL 
API CI-4 ACEA 
E5/E7 

6,48 ΛΙΤΡΑ 96 2Χ20, 14Χ4 622,08 501,68 10,03 25,08

7 ΛΑΔΙ TELUS 46 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(DIN 51524 part 
2 HLP)

4,15 ΛΙΤΡΑ 600 30Χ20 2.490,00 2.008,06 40,16 100,40

8 ΛΑΔΙ 20W/50 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
DIESEL ACEA 
E3 API CG-4

5,30 ΛΙΤΡΑ 1200 45Χ20,75Χ4 6.360,00 5.129,03 102,58 256,45

9 Λιπαντικό αυ-
τόματων κιβωτί-
ων (A.T.F.-
DEXRON IID 
and IIIG)  

6,32 ΛΙΤΡΑ 144 4Χ20, 16Χ4 910,08 733,94 14,68 36,70

10 ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ 
NLGI 1-2-3

4,63 ΚΙΛΑ 144 36Χ4 666,72 537,68 10,75 26,88

11 ΛΑΔΙ  SAE 10W/
30 Λιπαντικά 
υδραυλικών κυ-
κλωμάτων και 
συστημάτων με-
τάδοσης κίνησης

4,74 ΛΙΤΡΑ 168 12Χ4, 6Χ20 796,32 642,19 12,84 32,11
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12 Λάδι μίξης για δί-
χρονους κινητή-
ρες 2 struke

7,75 ΛΙΤΡΑ 12 12Χ1 93,00 75,00 1,50 3,75

13 ΛΑΔΙ SAE 30 4C
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

3,21 ΛΙΤΡΑ 96 15Χ4, 36Χ1 308,16 248,52 4,97 12,43

ΣΥΝΟΛΟ Δ2 ΛΙΤΡΑ 4.444,00 23.012,80 18.558,71 371,17 927,94
ΣΥΝΟΛΟ Δ1+Δ2 (ΛΙΤΡΩΝ) ΛΙΤΡΑ 4.544,00 23.654,00 19.075,81 381,52 953,79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙ-
ΛΩΝ ΚΙΛΑ 144 666,72 537,68 10,75 26,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Λ+Κ 4.688,00 24.320,72 19.613,48 392,27 980,67

Σελίδα 13





ΟΜΑΔΑ Α΄ : «Βενζίνη αμόλυβδη 95» εκτιμώμενης αξίας 42.145,16 € χωρίς ΦΠΑ 
Τμήμα 1: «Βενζίνη αμόλυβδη 95» εκτιμώμενης αξίας 25.287,10 € χωρίς ΦΠΑ 
Τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95» εκτιμώμενης αξίας 16.858,06 € χωρίς ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Β΄ : «Πετρέλαιο κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 224.212,90 € χωρίς ΦΠΑ 

Τμήμα 1: «Πετρέλαιο κίνησης» εκτιμώμενης αξίας 4.874,19 € χωρίς ΦΠΑ 
Τμήμα 2: «Πετρέλαιο κίνησης» εκτιμώμενης αξίας 219.338,71 € χωρίς ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ : «Πετρέλαιο θέρμανσης» εκτιμώμενης αξίας 53.510,81 € χωρίς ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ : «Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας  19.613,48 € χωρίς ΦΠΑ 

Τμήμα 1: «Λιπαντικά» εκτιμώμενης αξίας  517,10 € πλέον ΦΠΑ 
Τμήμα 2: «Λιπαντικά» εκτιμώμενης αξίας  19.096,38 € πλέον ΦΠΑ 

Προσφορές υποβάλλονται για μία, δυο, τρεις, ή για όλες τις ομάδες

Ο μέγιστος αριθμός ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερις
(4) 

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των 420.958,11 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 339.482,35 €, ΦΠΑ : 81.475,76
€).

Η διάρκεια ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς (χαμηλότερη τιμή), βάσει:

α) του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη
μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, όπως προκύπτει από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του Νομού
Ευρυτανίας, για τα υγρά καύσιμα.

β) του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκτιμώμενη αξία του συ-
νόλου των ειδών της ομάδας (Δ) για τα λιπαντικά. 

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες
διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

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

 Του ν.4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.  Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει

 της παρ. 6 του άρθ. 13 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ. Α΄/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει

 του άρθρου 46 Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04-06-2009) «πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
 του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
 του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση
των  στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου
δημόσιου τομέα»2,  της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του
ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του
Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,

 του  Ν.  3054/Φ.Ε.Κ.  Α’  230/25-9-2002  «Οργάνωση  της  αγοράς  πετρελαιοειδών  και  άλλες
διατάξεις».

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 της παρ.6β του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,

άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει

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

 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α/1994), «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από
εμπορικές επιχειρήσεις».

 του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”, 
 Τις  διατάξεις  του  ΠΔ  148/2010  (ΦΕΚ  241/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας

Στερεάς  Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε - επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. 3203/84663/22-06-
2017  απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  «Έγκριση  Τροποποίησης-
Επικαιροποίηση  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  (ΦΕΚ
2201/τ. Β΄/28-06-2017),

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 ΦΕΚ 150 τ. Α΄/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.)

Τις αποφάσεις:

2
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  αριθμ.  357/2018   απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου   «Έγκριση  Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: 7ΧΝΘ7ΛΗ-ΑΤΝ)

 αριθμ. πρωτ. 9300/213500/27-12-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στ.  Ελλάδας  με  θέμα:  «Επικύρωση  της  αριθμ.  357/2018  απόφασης  του
Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Περιφέρειας  Στ.  Ελλάδας  «περί  έγκρισης  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 » (ΑΔΑ: ΩΠΝΘΟΡ10-ΖΟΩ).

 αριθμ.  13289/07-08-2015  (Φ.Ε.Κ.  1716/τ.  Β΄/17-08-2015  «Καθορισμός  ημερήσιων  και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»

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

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

 την αριθμ. 51914/15-05-2019 απόφαση του αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί
έγκρισης  ένταξης  έργων  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  έτους  2019
(ΑΔΑ:6ΕΥΗ465ΧΙ8-ΩΧ8) 

 την υπ' αριθμ. 146/21-06-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας  (ΑΔΑ:ΨΝ4Π7ΛΗ-ΤΒΙ)  περί  «Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του
ενάριθμου 2016ΕΠ56600007  της ΣΑΕΠ566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019

 Της υπ΄αριθμ. 3-109/15-1-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6E967ΛΗ-ΠΗΡ)
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕ Ευρυτανίας
και τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το έτος 2019.

 αριθμ.  1332/11-06-2018 (αρ.  πρακτικού 23/2018)  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης  δαπάνης  και  δέσμευσης  πίστωσης  από  τον
Τακτικό προϋπολογισμό και την ΣΑΕΠ566, για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Π.Ε.
Ευρυτανίας (ΑΔΑ: 7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α)  ΑΥΤΑ

 αριθμ. πρωτ. 3229/13-06-2018 (ΑΔΑ:Ω9ΟΦ7ΛΗ-3ΕΚ), 3230/13-06-2018 (ΑΔΑ: 6Κ2Τ7ΛΗ-ΕΘ3)
και 3231/13-06-2018 (ΑΔΑ:  ΨΘ2Ο7ΛΗ-Ν1Ψ) αποφάσεις μας για την ανάληψη υποχρέωσης
πραγματοποίησης της δαπάνης 

 αριθμ.  1542  (αρ.  πρακτικού  28/07-08-2019)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης  α)  της  διενέργειας  ανοικτού  ηλεκτρονικού
μειοδοτικού  διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας για ένα έτος, με κριτήριο
επιλογής  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής,
προϋπολογισμού  420.958,11 €   με  Φ.Π.Α. β)  των  όρων της  παρούσας διακήρυξης  που θα
πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του συστήματος.

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

3. Τα έγγραφα:

 αριθμ. πρωτ. 13072/19-03-2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 αριθμ.  πρωτ.  74301/28-12-2010,  εγκ.  46  του  Τμήματος  Οικονομικής  Δ/σης  ΟΤΑ  του

Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση θεμάτων
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οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των περιφερειών, που προκύπτουν από την εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 3852/2010» 

 αριθμ. Πρωτ. 98120/1490/03-05-2019 έγγραφό μας
 αριθμ. πρωτ. 98124/1491/03-05-2019 έγγραφό μας
 αριθμ. πρωτ. 47394/03-05-2019 καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 αριθμ.  πρωτ.  988/11-06-2019  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  Π.Ε.

Ευρυτανίας για τις ανάγκες της σε πετρέλαιο θέρμανσης
 αριθμ. πρωτ. 99286/1181/14-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής

Ενότητας  Ευρυτανίας  για  τις  ανάγκες  της  σε  αμόλυβδη  βενζίνη  95,  πετρέλαιο  κίνησης,
πετρέλαιο θέρμανσης και σε λιπαντικά, καθώς για τις τεχνικές προδιαγραφές των καυσίμων και
των λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων ΔΤΕ ΠΕ Ευρυτανίας

 αριθμ.  πρωτ.  98345/2080/10-05-2019  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας για τις ανάγκες της σε πετρέλαιο θέρμανσης

 αριθμ.  πρωτ.  1130/06-05-2019  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
Ευρυτανίας

 αριθμ.  πρωτ.  745/07-05-2019  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης
Ευρυτανίας

 αριθμ. πρωτ.  Φ. 16ε/326/05-06-2019 έγγραφο του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ευρυτανίας

 την  ανάγκη  διενέργειας  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  προμηθευτή
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/09/2019 και.ώρα 15.00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 21η Σεπτεμβρίου 2019  ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00. 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
22/08/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  όπου  η  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 78882

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016 σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://
et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
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Η  Διακήρυξη  θα  καταχωρηθεί  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL) : www  .  pste  .  gov  .  gr  , στην διαδρομή : Θέλω να ► Δώ Προκηρύξεις 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  σε  δύο  (2)  εβδομαδιαίες  τοπικές  εφημερίδες
βαρύνουν αναλογικά τον ή τους  ανάδοχο/ους προμηθευτές  Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός
αποβεί άγονος οι εν λόγω δαπάνες θα βαρύνουν την αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:
       η με αριθμό πρωτοκόλλου 188609/3677/22-8-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή

έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
       η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

- ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙΙ – ΕΥΡΏΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ (ΕΕΕΣ) 
- ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΉΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ-ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ) 
- ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VII – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΉΛΏΣΕΙΣ (ΕΝΟΤΉΤΑ Α΄ ΚΑΙ ΕΝΟΤΉΤΑ Β΄) 
  ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VΙΙI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ 

       οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται
με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  ,   του
ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  το  αργότερο  έξι  (6)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 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
από εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από εκείνους  που  διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια  που τους έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης)  και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει  την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  ή  των
αλλαγών.
Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική

γλώσσα ή συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια  έγγραφα και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η Συνθήκη της  Χάγης της  5ης.10.1961,  που
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κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  να συνοδεύονται
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα ή άλλη γλώσσα  χωρίς να  συνοδεύονται  από
μετάφραση στην ελληνική.

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

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την  ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης,  ε)  το  ποσό που καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Η αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών,  που  είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες  χώρες  που έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό που η  υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανά ομάδα ποσοστού δυο τοις εκατό (2%) στην εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α., ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α΄: Αμόλυβδη βενζίνη 95 εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν
σαράντα πέντε   χιλιάδες  ευρώ και  εβδομήντα  πέντε   λεπτά  (42.145,16€ ),  εγγύηση
συμμετοχής 2%, οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ   και ενενήντα λεπτά (842,90 €), ήτοι: 
για το Τμήμα 1: πεντακόσια πέντε  ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (505,74 €), 
για το Τμήμα 2: τριακόσια τριάντα επτά ευρώ και δέκα έξι λεπτά (337,16 €) 

ΟΜΑΔΑ Β΄: Πετρέλαιο κίνησης  εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες
διακόσια δώδεκα  ευρώ και ενενήντα λεπτά  (224.212,90€),  εγγύηση συμμετοχής 2%,
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι  λεπτά (4.484,26 €),
ήτοι:  
για το Τμήμα 1: ενενήντα επτά  ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (97,48€), 
για το  Τμήμα 2: τέσσερις  χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι   ευρώ και εβδομήντα επτά
λεπτά  (4.386,77 €) 

ΟΜΑΔΑ  Γ΄: Πετρέλαιο  θέρμανσης εκτιμώμενη  αξία  χωρίς  Φ.Π.Α.  πενήντα  τρεις   χιλιάδες
πεντακόσια δέκα  ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (53.510,81 €), εγγύηση συμμετοχής 2%
χίλια  εβδομήντα ευρώ και είκοσι δύο  λεπτά (1.070,22 €)

ΟΜΑΔΑ Δ΄:  Λιπαντικά εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α.  δέκα εννιά χιλιάδες εξακόσια δέκα τρία
ευρώ και  σαράντα  οκτώ  λεπτά   (19.613,48  €),  εγγύηση  συμμετοχής  2%,  τριακόσια
ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (392,27 €), ήτοι: 
για το Τμήμα 1: δέκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (10,34 €), 
για το Τμήμα 2: τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (381,93 €) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής υποβάλει προσφορά για παραπάνω από μία (1) ομάδα των
προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού, δύναται να υποβάλει μία εγγυητική επιστολή της οποίας
το ποσό θα αντιστοιχεί στο άθροισμα των ποσών των ομάδων.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 16/10/2020 άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο με την  προσκόμιση  της  εγγύησης
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς προσφέροντες  σύμφωνα με  τα  ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

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

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση για  έναν από τους
ακόλουθους λόγους : 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ  C 195 της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,  για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό  τομέα (ΕΕ  L 192 της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς και  όπως ορίζεται  στην  κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για  την  πρόληψη και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας ανθρώπων και  για  την  προστασία  των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται,  επίσης,  όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου
αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των  προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν  στις  ως  άνω περιπτώσεις  (α)  έως  (στ)  η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με
αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  έτη  από  την  ημερομηνία  της  καταδίκης  με
αμετάκλητη απόφαση

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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α) όταν ο οικονομικός  φορέας έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/ και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει  με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός  φορέας είναι  Έλληνας πολίτης  ή έχει  την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν  αποκλείεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που προβλέπονται  στην παρ.  2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης  ή
τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις  νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει  έναν
οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν έχει  επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας, 
(η) εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
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παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (η)  η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται  στην περίπτωση β΄ της παρ. 3,  υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

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

2.2.3.5 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.6.  Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1,  2.2.3.2.  και  2.2.3.3  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να
αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.

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

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

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

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3 και  β)  πληρούν τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  της
παραγράφου 2.2.4  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα  ΙΙΙ  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.
1599/1986. 
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παραρτήματος Ι
Το ΕΕΕΣ πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε ομάδα της παρούσας για την οποία θα υποβληθεί
προσφορά από τον οικονομικό φορέα. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα3 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.4,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας παραγράφου  και  κατά  τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός

3
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φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στη περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί  έως
τρεις μήνες από την υποβολή του.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  απόφαση  των  εταίρων  εκδίδεται  από  το
Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 
Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει  όλες τις περιπτώσεις  που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές παρέχουν,  όπου κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.3  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,που να έχει εκδοθεί
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημα δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
δ) για  την  παράγραφο  2.2.3.4,  δικαιολογητικά  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών,  εφόσον  ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες
που  είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας εγκατάστασής  τους  και  υποβάλλουν περί
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι  μετοχές   είναι  ονομαστικές,  καθώς  και  αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας  της,  ονομαστικές  μετοχές  προσκομίζει  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του  κράτους  της
έδρας,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι  μετοχές  είναι  ονομαστικές,  αναλυτική  κατάσταση
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μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
της  προσφοράς ή  κάθε άλλο στοιχείο  από το  οποίο  να προκύπτει  η  ονομαστικοποίηση  μέχρι
φυσικού  προσώπου  των  μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις  τελευταίες  30  (τριάντα)  εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω,  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  υποβάλλεται  η  υπεύθυνη  δήλωση  της  κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και
ε)  για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/  βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό  επάγγελμά τους.  Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί  τέτοιο  μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονο-
μικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύ-
στασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του δια-
γωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/
των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παρα-
πάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 αποσαφηνίζονται ζητήματα ως προς την
ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό μητρώο] , την περίπτ. γ'
της παρ.2 του άρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 73 [μη
εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ] εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους,

β) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική, ασφαλιστική
ενημερότητα] εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μη-
τρώου], τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πι-
στοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανω-
νύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους,

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους
και

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών

στ) Το Πιστοποιητικό Υγείας των συνοδών των δρομολογίων προσκομίζεται στην αναθέτουσα αρχή πριν
την υπογραφή της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (Αριθμ. πρωτ. 4959/24-1-2019 –
αριθμός εγκυκλίου 2 του Υπουργείου Εσωτερικών)

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής 

α) του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη
μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, όπως προκύπτει από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και του Νομού Ευρυτανίας,
για τα υγρά καύσιμα.

β) του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκτιμώμενη αξία του συ-
νόλου των ειδών της ομάδας (Δ) για τα λιπαντικά. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι της
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη  (άρθρο  1.5),,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ.  56902/215  (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις  της  Υπουργικής  Απόφασης  αριθμ.  56902/215  (ΦΕΚ  Β  1924/02.06.2017)  «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας
Υ.Α.  Επισημαίνεται  ότι,  οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  δεν  έχουν  την  υποχρέωση  να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με τη προσφορά τους, με χρήση προηγμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να το αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο
τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσή τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής σε διαδικασίες  σύναψης δημοσίων συμβάσεων .  Στις  περιπτώσεις  αυτές η αίτηση
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στη χώρα προέλευσης
δεν  είναι  υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  για  τη  συμμετοχή  σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων .  Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου
φέρει  υπογραφή  της  και  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής  προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του
ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  ρυθμίσει  τα  της  συνέχειας  του  διαγωνισμού  με  σχετική
ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

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

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  21  του  ν.  4412/16  .  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως
εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,
αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες ποσότητες,  την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπλη-
ρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα
παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήμα-
τος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων κα-
λείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω (υπο)φακέλους  μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  pdf και  εφόσον  έχουν
συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής με την επιφύλαξη
των αναφερόντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1. του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται  ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον  οικονομικό  φορέα  με  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου. Στις  περιπτώσεις  που  με  την
προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα , αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα
στις  διατάξεις  του ν.  4250/2014 (Α’  94),  είτε  και  σε απλή φωτοτυπία,  εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει την υπογραφή μετά
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός  τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία
απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια
στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα
τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα  προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο  κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία  περιλαμβάνουν:  α) το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΌΓΕΓΡΑΜΜΕΝΌ). β)
Υπεύθυνη δήλωση Α και Β του παραρτήματος  VII και  γ) την εγγύηση συμμετοχής,  όπως
προβλέπεται  στο  άρθρο  72  του  Ν.4412/2016  και  τα  άρθρα   2.1.5  και  2.2.2  αντίστοιχα  της
παρούσας διακήρυξης 

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

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και
συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη,  επιβεβαιώνοντας ότι  ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις  ακόλουθες
προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 4412/2016:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
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β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76
και 77
γ) κατά  περίπτωση,  τηρεί  τους  αντικειμενικούς  κανόνες  και  κριτήρια  που  έχουν  καθοριστεί,
σύμφωνα με το άρθρο 84.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδί-
κτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: 
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  /  filter  ?  lang  =  el   
Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ЕЕ)  2016/7  της  Επιτροπής  της  5ης  Ιανουαρίου  2016,  και
παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Υπηρεσία μας έχει αναρτήσει το σχετικό  eΕΕΕΣ σε μορφή XML (επικουρικά για την διευκόλυν-
ση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη
σχετική απάντηση τους)  και σε μορφή PDF (στο κείμενο της διακήρυξης) στο χώρο του διαγωνι-
σμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ` 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο
ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη
(είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε
μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του
ν.4412/16 και την διακήρυξη

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται
να  χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  επικουρικό  αρχείο  XML,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους
σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
τους. 
Σημειώνεται το εξής:
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».
Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι
λογισμικό,  εγκατεστημένο  στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  του  χρήστη,  το  οποίο  αποθηκεύει  το
περιεχόμενο  της  εκτύπωσης  σε  ηλεκτρονικό  αρχείο  PDF  αντί  να  το  δρομολογεί  σε  φυσικό
εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή
διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
Σε  κάθε  περίπτωση  και  ανεξαρτήτως  της  ύπαρξης  επικουρικού  αρχείου  xml  στον  χώρο  του
δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το
EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό
και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν
σε  μορφή  pdf  προκειμένου  να  το  υπογράψουν  ψηφιακά  και  να  το  υποβάλλουν  στο  σχετικό
διαγωνισμό
Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων  συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται  μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  παρέχονται  για
αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016  και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες :
-   https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  /  filter  ?  lang  =  el  
-   http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄)
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε..Ε.Σ. για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  Παράρτημα  ΙV «Τεχνικές  Προδιαγραφές»  της
παρούσας  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα και την Υπεύθυνη δήλωση του Παρατήματος VII ΕΝΟΤΗΤΑ
Α
Οι οικονομικοί  φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται  να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο
ανάθεσης (τιμή), όπως ορίζεται κατωτέρω: 

Α. Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 
Για τα καύσιμα στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα πα-
ράδοσής τους, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Νομό Ευρυτανίας.
Για τα λιπαντικά στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%), στην εκτιμώμενη αξία του συνόλου των ειδών της ομάδας Δ.

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να απο-
τυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως
άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με
τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό), που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης
που προσφέρουν από την ως κατωτέρω αναφερόμενη τιμή αναφοράς

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,742 € (χωρίς ΦΠΑ 1,405 €)
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,511 € (χωρίς ΦΠΑ 1,219 €)
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου θέρμανσης : = 1,158 €(χωρίς ΦΠΑ 0,934 €)

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζη-
τείται από τη Διακήρυξη 5% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονο-
μικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,158 η οποία προκύπτει
ως εξής: 1,219 - (1,219*0,05)= 1,158 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλε-
κτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο
με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτή-
ματος V που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για μια ή για δυο, ή για τρεις ή
για όλες τις ομάδες.  

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 
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Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και β) η τιμή
υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την
αναθέτουσα αρχή στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα  στοιχεία  των  προσφορών  που  θα  κατατεθούν  εντύπως  θα  πρέπει  να  είναι
τοποθετημένα σε σφραγισμένους φακέλους και να φέρουν τις εξής ενδείξεις:
α) τα στοιχεία του αποστολέα
β) τα  στοιχεία  του  αποδέκτη:  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας-Περιφερειακή  Ενότητα

Ευρυτανίας-Δ/νση  Διοικητικού  Οικονομικού-Τμήμα  Προμηθειών-  Γ.  Καραϊσκάκη  1-36100
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

γ) τα στοιχεία του διαγωνισμού με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
δ) την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες  προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα
τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  1  α  του  ν.  4412/2016  και  την
παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την  προσφορά και  την  εγγύηση συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί
οικονομικοί  φορείς.  Σε περίπτωση που λήξει  ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δε ζητηθεί
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε
όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.
(Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας, 
β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί  κατά την αποσαφήνιση και  την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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γ) για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV.
ε) η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες
προσφορές.  Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης  και  αποκλίσεις  ως προς τους  όρους και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

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

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 27η  μηνός Σεπτεμβρίου 2019  και ώρα 8.00 

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

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α)  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου
 β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση γίνεται  σύμφωνα με  τους  όρους της  παρούσας και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών. 
Για την  αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής  και  των τεχνικών προσφορών μπορεί  να
συντάσσεται  ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι  όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την  ανάδειξη  του  προσωρινού αναδόχου.  Το εν λόγω πρακτικό  κοινοποιείται  από το  ως άνω
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις
ισότιμες προσφορές
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και  «Οικονομική  Προσφορά»),  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των
αντίστοιχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.
Κατά  της  ανωτέρω απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε  κάθε  περίπτωση,  ανεξαρτήτως  ποσού  και  διαδικασίας,  όταν  εξ’  αρχής  έχει  υποβληθεί  μία
προσφορά,  εκδίδεται  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων των
σταδίων ήτοι δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς.

3.2  Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση  μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα  (10)
ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου 1  του ν.  4250/2014 (Α΄  74)  όλων των δικαιολογητικών   που περιγράφονται  στην
παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού  της  παραγράφου 2.2.3  της  διακήρυξης,  καθώς και  για  την  πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής της παραγράφου 2.2.4.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων  pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από την  ημερομηνία  υποβολής  τους  κατά  τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1. του
παρόντος  αίτημα  προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση  της  προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα  από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές.  Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5
εδαφ. α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.   
Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση των  παραπάνω δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
(κριτήρια επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει  ότι  πληροί τα κριτήρια
επιλογής  σύμφωνα  με  την  παραγράφους  2.2.4.  της  παρούσας  διακήρυξης,  η  διαδικασία
ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε
για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν  έχει  αποκλειστεί  οριστικά,  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  ηλεκτρονικά  μέσω  του
συστήματος.  
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία,  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση
άσκησης , παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του  άρθρου 372 του ν. 4412/16, άσκησης των
προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4.  της  παρούσας βοηθημάτων και  μέσων στο στάδιο  της
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός  έλεγχος  από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται.
γ)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος
υποβάλλει , στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση,
που υπογράφεται  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α στην οποία θα δηλώνεται  ότι,  δεν έχουν
επέλθει από πρόσωπο του οψιγενής μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνο στη
περίπτωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  κατά  της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού,
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην  τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  του  και  ακολουθείται  η  ίδια  ως  άνω  διαδικασία  για  τον
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει  ή  είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε  περίπτωση παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση της  προδικαστικής  προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη
«Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή  ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών .
Για  το  παραδεκτό της  άσκησης της προδικαστικής  προσφυγής κατατίθεται  παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής  του  ή  σε  περίπτωση  που,  πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  επί  της
προσφυγής,  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην
οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση δεν κωλύεται  η
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366
του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄της παρ. 1 του
άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών  ισχυρισμών  της  προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της  αναθέτουσας  αρχής  και,  σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
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Η Αρχή επελαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί
να ελέγξει  παρεπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν  τη διενέργεια  της
διαδικασίας. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλlόμενης πράξης, αυτά
υποβάλλονται  έως  και  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  τη  συζήτηση  της  προσφυγής  και  κοινοποείται
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με
οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5)
ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
  Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής  προσφυγής αποτελεί  προϋπόθεση για  την  άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.  Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνε  δεκτή  την  προδικαστική
προσφυγή.  Με  τα  ένδικα  μέσα  βοηθήματα  της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι  συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή
συντελεστεί  αντιστοίχως  έως τη  συζήτηση της  αίτησης αναστολής  ή  την  πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής  κατατίθεται  παράβολο,  κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. Το περιεχόμενό της
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην ενότητα Β΄ του Παραρτήματος VI της
Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και
ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και  του
εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

Για  όλες  τις  συμβάσεις  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  και  τον  δύο  συμβαλλομένων  δύναται  να
παραταθεί  έως  τρεις  (3)  το  πολύ  μήνες  προκειμένου  να  καλυφθούν  τρέχουσες  ανάγκες  των
Υπηρεσιών της  Π.Ε.  Ευρυτανίας  και  των Νομικών  Προσώπων Δημοσίου  Δικαίου  χωρικής  της
αρμοδιότητας χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται  από τις  συμβατικές του υποχρεώσεις  και  ευθύνες λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των
υποχρεώσεων της παρ.  2 του άρθρου 18 του ν.  4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει  την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
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4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον,  υποχρεούται  να γνωστοποιεί  στην αναθέτουσα αρχή
κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις
απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της
διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  της
ομάδας/ των ομάδων της σύμβασης είτε από τον ίδιο,  είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας,  εφόσον η(οι)  ομάδα (ες)  της σύμβασης,  η(οι)  οποία(ες)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το  ποσοστό  του  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.  4412/2016,
δύναται  να  επαληθεύσει  τους  ως  άνω  λόγους  και  για  ομάδα  ή  ομάδες  της  σύμβασης  που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της,  χωρίς  να απαιτείται  νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που ορίζουν οι  κείμενες διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί  με  απόφαση του Δικαστηρίου  της  Ένωσης στο πλαίσιο  διαδικασίας  δυνάμει  του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική  παραλαβή  των  παραδοθέντων  υγρών  καυσίμων  ή  λιπαντικών  από  την  Επιτροπή
Παραλαβής κάθε υπηρεσίας που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια.

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

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και  με  τον  τρόπο που προβλέπεται  στα έγγραφα της  σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει και η υπ’ αρίθμ. 4605/2019
(Α΄52) Τροποποίηση αυτής)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό αυτό παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας ένα  τοις εκατό (1%) επί του καθαρού ποσού για τα υγρά καύσιμα και τέσσερα
τοις εκατό (4%) για τα λιπαντικά. (άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία
εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.  4046/2012,  του  ν.  4093/2012  και  του  ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις.)

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρ-
μόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,  παραδώσει ή αντικαταστήσει  τα συμβατικά υλικά αυτά
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπο-
νται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας με βάση τους ειδικούς
όρους εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμ-
βαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρε-

Σελίδα 42





ωτικά  καλεί  τον  ανάδοχο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  η  ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντί-
στοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδο-
σης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιου του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα  σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομη-
νία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει  τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β και δ
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης
αυτής  δε  χωρεί  η  άσκηση  άλλης  οποιασδήποτε  φύσης  διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα υγρά καύσιμα (Βενζίνη αμόλυβδη 95,
πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης στο πρατήριό
του μέσω των αντλιών άμεσα για την αμόλυβδη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης και στην έδρα
της εκάστοτε ενδιαφερόμενης υπηρεσίας εντός των αποθηκών της, με ευθύνη και έξοδά του εντός
48 ωρών από την παραγγελία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνε-
ται τμηματικά στις αποθήκες των παραληπτριών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτα-
νίας, επίσης με ευθύνη και έξοδά του εντός 48 ωρών από την παραγγελία.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη  λήξη του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.
4412/2016.  Στην  περίπτωση  που  το  αίτημα  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  και  η  παράταση
χορηγείται  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που
καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

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

6.1.3. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης,  το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο  άρθρο 208 του ως άνω νόμου  και  το  Παράρτημα  VIII της  παρούσας (σχέδιο
σύμβασης  
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος των
υλικών μακροσκοπικά.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά ώστε να
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο
του Κράτους. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό-
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρ-
θρου 208 του ν. 4412/16.
Η παραλαβή των υγρών καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης) θα γίνεται στο πρα-
τήριο του αναδόχου, ενώ του πετρελαίου θέρμανσης και των λιπαντικών θα γίνεται στις αποθήκες
των Υπηρεσιών
Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό-  παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
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αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την  παρ.  5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής μπορεί  να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 
Η  παραλαβή των υγρών καυσίμων  (Βενζίνη  αμόλυβδη  95,  πετρέλαιο  κίνησης)  θα  γίνεται  στο
πρατήριο  του  αναδόχου,  ενώ  του  πετρελαίου  θέρμανσης  και  των  λιπαντικών  θα  γίνεται  στις
αποθήκες των Υπηρεσιών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου,
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδο-
σης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προ-
βλεπόμενες κυρώσεις.
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6.3.3.  Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Επιτροπή Αξιολόγησης Ν. 4412/2016
-Επιμελητήριο Ευρυτανίας
-Διευθύνσεις  Π.Ε. Ευρυτανίας 
-Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Κ.Ε.Σ.Υ. Νομού Ευρυτανίας 
-Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
       Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ
 (Για ενημέρωση των Επιμελητηρίων)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα  ΟΤΑ Β΄ βαθμού. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης Β΄ βαθμού.
Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις : 
-  του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Οργανωτική δομή της Α.Α. -Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές

Σύμφωνα  με  το Π.Δ.  148/2010  (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας
Στερεάς  Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε – επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. 3203/84663/22-06-
2017  απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  «Έγκριση  Τροποποίησης-
Επικαιροποίηση  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  (ΦΕΚ
2201/τ. Β΄/28-06-2017),

Οι  υπηρεσίες  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας  στεγάζονται  σε  έξι  (6)  κτηριακά
συγκροτήματα διάσπαρτα εντός της πόλης του Καρπενησίου.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είναι η κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας σε υγρά
καύσιμα και λιπαντικά για ένα (1) έτος.

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της σύμβασης με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων
σύμφωνα με την με την αριθμ. πρωτ. 9300/213500/27-12-2018 απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας «Επικύρωση της αριθμ. 357/2018 απόφα-
σης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  περί έγκρισης Προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2019»,(ΑΔΑ: ΩΠΝΘΟΡ10-ΖΟΩ), για τον τακτικό προϋπολογισμό, με
την υπ' αριθμ. 357/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
«Έγκριση  Προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας.  (ΑΔΑ:
7ΧΝΘ7ΛΗ-ΑΤΝ). Την υπ΄αρίθμ. 146/21-06-2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:  ΨΝ4Π7ΛΗ-ΤΒΙ)    περί  «Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα
πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007  της ΣΑΕΠ566  με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,  ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)», σύμφωνα
με  την αριθμ. 51914/15-05-2019 απόφαση του αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί
έγκρισης ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 (ΑΔΑ:6ΕΥΗ465ΧΙ-
ΩΧ8)  

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε ομάδες

Η οργανωτική δομή του φορέα, καθώς και το γεγονός ότι η προμήθεια αφορά δύο κατηγορίες καυ-
σίμων (καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα κίνησης) και μια λιπαντικών επιβάλλει την υποδιαίρεση της
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σύμβασης σε τέσσερες (4) ομάδες. Η ομάδα Α΄ υποδιαιρείται σε 2 τμήματα,  η ομάδα Β΄ υποδιαι -
ρείται σε 2 Τμήματα, η ομάδα Γ΄ δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και η ομάδα Δ΄ υποδιαιρείται σε 2
τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 49 και 59 του ν. 4412/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά ομάδα αντικειμένου
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρού-
σας με την οποία θα βεβαιώνεται : 

1. Η ποιότητα των καυσίμων και λιπαντικών : Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων και λιπαντι-
κών πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Απο-
φάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 

2. Η τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

3. Η επάρκεια των καυσίμων. 
Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο
και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς
προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών,  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  του  Γενικού  Χημείου  του
Κράτους [σύμφωνα με την προβλεπόμενη, στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016, διαδικασία]. Ειδικότε-
ρα αν τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων και λιπαντικών πληρούν τις προδιαγραφές που ορί-
ζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ)
του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και  που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης- Τμηματικές παραδόσεις καθ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης 

Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του,
οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συ-
νεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση της ομάδας/ομάδων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.2.5.2  της  παρούσας,  εφόσον  η(οι)  ομάδα(ες)  της  σύμβασης,  η(οι)  οποία(ες)  ο  ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην
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αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους  ως  άνω λόγους  και  για  ομάδα  ή  ομάδες  της  σύμβασης  που  υπολείπονται  του  ως  άνω
ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύνα-
ται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρ-
θρου 131 του ν. 4412/2016.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται στο πρατήριο του προμηθευτή που θα εδρεύει εντός της πόλης του Καρπε-
νησίου, άμεσα μέσω των αντλιών για την αμόλυβδη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης και στην
εντός των αποθηκών της εκάστοτε ενδιαφερόμενης υπηρεσίας στην πόλη του Καρπενησίου εντός
48 ωρών από την παραγγελία για το πετρέλαιο θέρμανσης (Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Γ. Κα-
ραϊσκάκη 1, Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 3° χιλ. ε.ο. Καρ/σίου-Λαμίας, Δ/νση Τεχνικών
Έργων Κατσαντώνη 2, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Ευρυτανίας, στο κτηριακό συγκρότη-
μα του ΟΑΕΔ) και τα λιπαντικά στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κατσαντώνη 2

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος των
υλικών μακροσκοπικά.
Η παραλαβή των υγρών καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης) θα γίνεται στο πρα-
τήριο του αναδόχου που θα εδρεύει εντός της πόλης του Καρπενησίου, ενώ του πετρελαίου θέρ-
μανσης και των λιπαντικών θα γίνεται στις αποθήκες των Υπηρεσιών

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 

Για την  υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η  κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσοστού
πέντε τοις εκατό (5%) επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

Προαιρέσεις : Δεν Προβλέπονται

Παρατάσεις
Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων δύναται να παρα-
ταθεί έως τρείς (3) το πολύ μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής της αρμοδιότητάς
της, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση 

 Έχει  εξασφαλιστεί  η χρηματοδότηση της σύμβασης με την εγγραφή των απαιτούμενων πι-
στώσεων σύμφωνα με την με την αριθμ. πρωτ. 9300/213500/27-12-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας «Επικύρωση της αριθμ.
357/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,«περί
έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, την υπ’ αρίθμ. 146/21-06-2019 απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  (ΑΔΑ:ΨΝ4Π7ΛΗ-ΤΒΙ)  περί
«Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566
με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥ-
ΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)»,  την  υπ΄αρίθμ.51914/15-05-2019  απόφαση  του  αναπλ.
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Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων έτους 2019 (ΑΔΑ:6ΕΥΗ465ΧΙ8-ΩΧ8) 


Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 339.482,35 €
Εκτιμώμενη αξία της κάθε ομάδας της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : ΟΜΑΔΑ Α΄ : 42.145,16 €,
ΟΜΑΔΑ Β΄: 224.212,90 €, ΟΜΑΔΑ Γ΄: 53.510,81 €, ΟΜΑΔΑ Δ΄: 19.613,48 € 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά ομάδα/μονάδα 
Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη : 

Οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4412/2016 

Οι ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας όπως διαμορφώθηκαν τόσο
κατά το προηγούμενο όσο και τα τελευταία έτη. 

Το γεγονός ότι οι τιμές καυσίμων είναι κυμαινόμενες και καθορίζονται στα Ημερήσια Δελτία Επι-
σκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης. 

Οι τιμές  προσφοράς θα πρέπει  να δίδονται  με ποσοστό έκπτωσης επί τοις  εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πε-
τρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Τμήμα Εμπορί-
ου και Τουρισμού), (όπως καταγράφονται στα Ημερήσια Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων
από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά
την ημέρα παράδοσης και λιπαντικών επί του συνολικού προϋπολογισμού της δαπάνης

Τιμές αναφοράς 

Ως τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών θα ληφθούν οι πα-
ρακάτω τιμές του Ημερήσιου Δελτίου της  27/03/2019 του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσί-
μων, (οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των ποσοτήτων – προϋπολογισμού της
παρούσας διακήρυξης) :

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,742 € (χωρίς ΦΠΑ1,405 €)
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,511 € (χωρίς ΦΠΑ 1,219 €)
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου θέρμανσης : = 1,158 €(χωρίς ΦΠΑ 0,934 €)

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις

ΦΠΑ 24%: 81.475,76 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρα-
τήσεις : 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) με αναλογικό τέλος χαρτο-
σήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πλη-
ρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση  0,06%  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων,  υπέρ  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση Φόρου
εισοδήματος:  1% για  τα  υγρά  καύσιμα  και  4  % για  τα  λιπαντικά  επί  της  καθαρής  αξίας  των
προϊόντων.

Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει
στα πλαίσια της παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Αναλυτικά στοιχεία ανά Ομάδα Προσφοράς 

Πίνακες  εκτιμώμενων  ποσοτήτων  και  αξιών  προμήθειας  υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών  ανά
Ομάδα : 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 339.482,35 €

Φ.Π.Α. 24 % : 81.475,76 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 420.958,11 €  

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) ομάδες και επτά τμήματα, όπως αναλυτικά περι-
γράφονται κατωτέρω και παρέχεται η δυνατότητα υποβολή προσφοράς για μια, η για  δυο,
η για τρεις, ή όλες τις ομάδες.
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ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ/ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Λ.Τ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΚΑΘΑΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟ-

ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 03/05/2019 ΜΕ Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2% ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

Α1 Αμόλυβδη βενζίνη 95 18.000 1,742 31.356,00 25.287,10 505,74 Πρατήριο
Δ/νση Τεχνικών Έργων

Β1 Πετρέλαιο κίνησης 4.000 1,511 6.044,00 4.874,19 97,48 Πρατήριο
Δ/νση Τεχνικών Έργων

Γ1 Πετρέλαιο θέρμανσης 57.300 1,158 66.353,40 53.510,81 1.070.22
Αποθήκη Υπηρε-

σιών
Υπηρεσιών Π.Ε.
Ευρυτανίας

 ΣΥΝΟΛΟ 79.300 103.753,40 83.672,10 1.673,44

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕΠ 
566)

ΟΜΑΔΑ/ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Λ.Τ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΚΑΘΑΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟ-

ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 27/03/2018 ΜΕ Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2% ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

Α2 Αμόλυβδη βενζίνη 95 12.000 1,742 20.904,00 16.858,06 337,17 Πρατήριο
Δ/νση Τεχνικών Έργων

Β2 Πετρέλαιο κίνησης 180.000 1,511 271.980,00 219.338,71 4.386,77 Πρατήριο
Δ/νση Τεχνικών Έργων

 ΣΥΝΟΛΟ 192.000 292.884,00 236.196,77 4.723,94
Α+Β+Γ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 271.300 396.637,40 319.868,87 6.397,38





ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ Δ/1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Α/Α Περιγραφή Προϊόντος

Τιμή μο-
νάδας

με ΦΠΑ
Μονάδα

μέτρησης Ποσότητα
Συσκευασία

(Δοχεία/Λίτρα)
Τιμή με
Φ.Π.Α.

Τιμή προ
Φ.Π.Α.

Εγγύηση
2%

Εγγύηση
5%

1 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΡ 80W/90 
GL5

5,53 ΛΙΤΡΑ 40 2Χ20 221,20 178,39 25,85

2 ΛΑΔΙ 15W/40 ΓΙΑ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ API 
SL/CF ACEA A3/B3

7,00 ΛΙΤΡΑ 60 15Χ4 420,00 338,71 5,85

ΣΥΝΟΛΟ Δ1 ΛΙΤΡΑ 100 641,20 517,10 10,34 25,85

ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ Δ/2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΕΠ 566)

Α/Α Περιγραφή Προϊόντος

Τιμή μο-
νάδας

με ΦΠΑ

Μονάδα
μέτρησης

Λίτρα /
Κιλά Ποσότητα

Συσκευασία
(Δοχεία/ Λί-
τρα/Κιλά)

Τιμή με
Φ.Π.Α.

Τιμή προ
Φ.Π.Α.

Εγγύηση
2%

Εγγύηση
5%

1 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΡ 80W/90 
GL5

5,53 ΛΙΤΡΑ 436 17X20, 24X4 2.411,08 1.944,42 38,89 97,22

2 ΛΑΔΙ 15W/40 ΓΙΑ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ API 
SL/CF ACEA A3/B3

7,00 ΛΙΤΡΑ 180 45Χ4 1.260,00 1.016,13 20,32 50,81

3 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W/90 GL5 7,96 ΛΙΤΡΑ 120 4X20, 10X4 955,20 770,32 15,41 38,52
4 ΛΑΔΙ TELUS 68 ΥΔΡΑΥ-

ΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(DIN 51524 part 2 HLP)

4,15 ΛΙΤΡΑ 696 30Χ20, 24Χ4 2.888,40 2.329,35 46,59 116,47

5 ΛΑΔΙ 15W/40 ΓΙΑ  ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΕΣ DIESEL ACEA E3/
E5/E7 API CH-4

5,63 ΛΙΤΡΑ 696 30Χ20, 24Χ4 3.918,48 3.160,06 63,20 158,00

6 ΛΑΔΙ 15W/40 ΓΙΑ  ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΕΣ DIESEL API CI-4 
ACEA E5/E7 

6,48 ΛΙΤΡΑ 96 2Χ20, 14Χ4 622,08 501,68 10,03 25,08
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7 ΛΑΔΙ TELUS 46 ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(DIN 51524 part 2 HLP)

4,15 ΛΙΤΡΑ 600 30Χ20 2.490,00 2.008,06 40,16 100,40

8 ΛΑΔΙ 20W/50 ΓΙΑ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΕΣ DIESEL ACEA E3 
API CG-4

5,30 ΛΙΤΡΑ 1200 45Χ20,75Χ4 6.360,00 5.129,03 102,58 256,45

9 Λιπαντικό αυτόματων κι-
βωτίων (A.T.F.-DEXRON 
IID and IIIG)  

6,32 ΛΙΤΡΑ 144 4Χ20, 16Χ4 910,08 733,94 14,68 36,70

10 ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 1-2-
3

4,74 ΚΙΛΑ 144 36Χ4 666,72 537,68 10,75 26,88

11 ΛΑΔΙ  SAE 10W/30 Λιπα-
ντικά υδραυλικών κυκλω-
μάτων και συστημάτων με-
τάδοσης κίνησης

5,04 ΛΙΤΡΑ 168 12Χ4, 6Χ20 796,32 642,19 12,84 32,11

12 Λάδι  μίξης  για  δίχρονους
κινητήρες 2 struke

7,75 ΛΙΤΡΑ 12 12Χ1 93,00 75,00 1,50 3,75

13 ΛΑΔΙ SAE 30 4C ΑΛΥΣΙ-
ΔΑΣ

3,21 ΛΙΤΡΑ 96 15Χ4, 36Χ1 308,16 248,52 4,97 12,43

ΣΥΝΟΛΟ Δ2 ΛΙΤΡΑ 4.444,00 23.012,80 18.558,71 371,17 927,94
ΣΥΝΟΛΟ Δ1+Δ2 (ΛΙ-
ΤΡΩΝ) ΛΙΤΡΑ 4.544,00 23.654,00 19.075,81 381,52 953,79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΑ 144 666,72 537,68 10,75 26,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Λ+Κ 4.688,00 24.320,72 19.613,48 392,27 980,67
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Από τις 02-05-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus ESPD (https  ://  espdint  .  eprocurement  .  gov  .  gr  /  ), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχε-
τική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promiitheus  .  gov  .  gr  

Το περιεχόμενο του αρχείου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) αναρτήθηκε ως
αρχείο  PDF,  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  ως  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας.  Το  αρχείο  XML
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπη-
ρεσίας eΕΕΕΣ της Ε.Ε. τη σχετική απάντησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τα  προσφερόμενα  υγρά  καύσιμα  και  λιπαντικά  πρέπει  να  πληρούν  τις  παρακάτω  τεχνικές
προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι  πιο  κάτω  τεχνικές  προδιαγραφές  αφορούν  την  προμήθεια  καυσίμων,  δηλαδή  πετρελαίου
κίνησης,  αμόλυβδης  βενζίνης  και  πετρελαίου  θέρμανσης  καθώς  επίσης  και  λιπαντικά  για  τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για τα οικ. έτη 2020-2021
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που
παράγουν  τα  κρατικά  διυλιστήρια  και  να  πληρούν  όλες  τις  προδιαγραφές  που  τίθενται  από την κείμενη
νομοθεσία.
Επίσης:
α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Η Π.Ε. Ευρυτανίας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο
η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Ι. Σε ότι αφορά στη βενζίνη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :
1. Η Κ.Υ.Α. 93/1987 (ΦΕΚ 40 Β’/2-2-87) : Προδιαγραφές Βενζίνης χωρίς μόλυβδο.
2. Η Κ.Υ.Α. 1150/1993 (ΦΕΚ 127 Β’/24-2-1994) : Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης
3. Η  Κ.Υ.Α.  2/2000  (ΦΕΚ 426  Β’/31-3-2000)  :  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την

οδηγία 98/70/ΕΚ
4. Η Κ.Υ.Α. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β’/11-2-2004) : Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την

οδηγία 98/70/ΕΚ
5. Η Κ.Υ.Α. 354/2000 (ΦΕΚ 410 Β’/11- 4-2001) : Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι

ελέγχου
6. Η  Κ.Υ.Α.  356/2000  (ΦΕΚ  410  Β’/11-4-2001):  Τροποποίηση  της  985/96  απόφασης  Α.Χ.Σ.

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON»
7. Η Κ.Υ.Α. 412/92/1992 (ΦΕΚ 403 Β’/19-6-1992): Ιχνηθέτηση αμόλυβδης βενζίνης
8. Η  Κ.Υ.Α.  510/2004  (ΦΕΚ  872  Β’/4-6-2007): Υ.Α.  51020042007-Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη

βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

ΙΙ. Σε ότι αφορά στο πετρέλαιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :
9. Η Κ.Υ.Α. 10086/169/1978 (ΦΕΚ 180/Β/1-3-1978): Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 49073/14-

10-75  κοινής  αποφάσεως  των  Υπουργών  Συντονισμού  και  Προγραμματισμού,  Δημοσίας
Τάξεως και  Βιομηχανίας  «περί  συγκροτήσεως  Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου
Κεντρικών Θερμάνσεων κτιρίων».

10. Η Κ.Υ.Α. 105/1996 (ΦΕΚ 570 Β’/16-7-1996): Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου
θέρμανσης
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11. Η  Κ.Υ.Α.  1166/1993  (ΦΕΚ  336  Β’/5-5-1994):  Προδιαγραφές  &  μέθοδοι  ελέγχου  πετρελαίου
κίνησης

12. Η  Κ.Υ.Α.  181053/960/1984  (ΦΕΚ  204  Β’/3-4-1984):  Τεχνικές  προδιαγραφές   ανιχνευτών
διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου / νερού

13. Η  Κ.Υ.Α.  28432/2447/1992  (ΦΕΚ 536  Β’/26-8-1992): Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής
αερίων και σωματιδίων

14. Η  Κ.Υ.Α.  355/2000  (ΦΕΚ  410  Β’/11-4-2001):  Πετρέλαιο  κίνησης,  προδιαγραφές  και  μέθοδοι
ελέγχου

15. Η  Κ.Υ.Α.  467/2002  (ΦΕΚ  1531  Β’/16-10-2003):  Προδιαγραφές  και  μέθοδοι  ελέγχου  του
πετρελαίου θέρμανσης

16. Η  Κ.Υ.Α.  468/2002  (ΦΕΚ  1273  Β’/5-9-2003):  Διαδικασίες  χρωματισμού  και  ιχνηθέτησης
πετρελαίου θέρμανσης

17. Η Κ.Υ.Α. 470/1993 (ΦΕΚ 496 Β’/7-7-1993) : Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως
18. Η  Κ.Υ.Α.  81160/8611/1991 (ΦΕΚ 574 Β’/25-7-1991): Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών

αερίων και σωματιδίων
19. Η Κ.Υ.Α. 18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465 Β’/18-6-1996): Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας

96/1/ΕΟΚ

ΙΙΙ. Για όλα τα είδη καυσίμων θα ισχύουν και τα κάτωθι :
 Η Κ.Υ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44 Β’/23-1-1989) : Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων για

την προστασία του περιβάλλοντος
 Η Κ.Υ.Α. 351/2003 (ΦΕΚ 1383 Β’/9-9-2004) : Τροποποίηση της Α.Χ.Σ. 340/2000 απόφασης 
Παρακάτω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη:

1. Πετρέλαιο κίνησης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το
πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί  στους διάφορους τύπους κινητήρων
Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε
θα  περιέχει  νερό  ή  άλλες  ξένες  ύλες  σε  ποσοστά μεγαλύτερα  από τα  προβλεπόμενα  από την
απόφαση του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου  355/2000  «Πετρέλαιο  κίνησης,  προδιαγραφές  και
μέθοδοι  ελέγχου».  Οι  εν  λόγω υδρογονάνθρακες  θα  είναι  αποστάγματα  πετρελαίου  ή  προϊόντα
πυρόλυσης  ή  και  μίγματα  αυτών  σε  τέτοιες  αναλογίες,  ώστε  να  πληρούνται  όλοι  οι  όροι  της
παραπάνω  απόφασης.  Γενικότερα,  οι  ιδιότητες  του  πετρελαίου  κίνησης  θα  είναι  αυτές  που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει  το φυσικό του χρώμα χωρίς  την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή
ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα
σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες
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      Πίνακας 1.1

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου

Ελαχ. Μεγ.
Δείκτης κετανίου 46,0 EN ISO 4264

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 820 845 EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 
10% υπολείμματος απόσταξης)

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245

Νερό mg / kg - 200 Pr EN ISO 12937: 
1996

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος Κλάση 1 EN ISO 2160

Αντοχή στην οξείδωση g/m3 - 25 EN ISO 12205

Αιωρούμενα σωματίδια mg / kg - 24 EN ISO 12662

Λιπαντικότητα, διορθωμένη 
διάμετρος φθοράς σφαιριδίου
(wsd 1,4) στους 60 oC

μm - 460 ISO 12156-1

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104

Απόσταξη:
Απόσταγμα στους 250 oC

% (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 
1998

Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405: 
1998

Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC - 360 EN ISO 3405: 1988
(γ)

 (α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο
οποίο  δεν  έχει  γίνει  προσθήκη  βελτιωτικού  καύσεως.   Στις  περιπτώσεις  που  το  ευρισκόμενο
ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να
γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. Όταν
διαπιστώνεται  η  παρουσία  βελτιωτικού  καύσεως,  τότε  δε  θα  λαμβάνεται  υπόψη  το  όριο  αυτό.
Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ.
ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. (β) Για τον υπολογισμό του δείκτη
κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v). (γ) Απόφαση Ανωτάτου
Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ).

       Πίνακας 1.2

Παράμετρος Μονάδα Όρια Μέθοδος 
ελέγχου

Θερμοκρασία 
αποφράξεως ψυχρού 
φίλτρου (CFPP) (α) oC

Κατηγορία 
Α (β)
+5

Κατηγορία C
(β)
-5

EN 116





(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης
περιόδου.  Αυτό  δεν  ισχύει  για  τα  διυλιστήρια,  τα  οποία  από  1  Οκτωβρίου  οφείλουν  να
παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου.
(β) Όπου : Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

     Πίνακας 1.3

Πρότυπο Τίτλος

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling
PrEN ISO 3405:1998
(ISO/ DIS 3405:1998)

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 
density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in 
relation to methods of test

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash.
EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).
EN ISO 12185: 1996 Crude   petroleum   and   petroleum   products   -   Determination   of   

density  - oscillating - U- tube method.

EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels

EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle  
distillates

PrEN ISO 12937:
1996

Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher 
titration method

EN ISO 13759 Petroleum   products   –   Determination   of   alkyl   nitrate   in   diesel   fuels 
– Spectrometric method

EN 22719 Petroleum  products  and  lubricants  -  Determination  of  flash  point -  
Pensky - Martens closed cup method.

EN ISO 12156-1:
1997

Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998)

2. Αμόλυβδη βενζίνη

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις  ελάχιστες απαιτήσεις  τις  οποίες πρέπει  να πληροί  η
αμόλυβδη  βενζίνη,  η  οποία  προορίζεται  να  χρησιμοποιηθεί  στους  διάφορους  τύπους
βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη
θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη
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ανίχνευση  της  παρουσίας  της  σε  άλλα  είδη  βενζινών  αυτοκινήτων  η  αμόλυβδη  βενζίνη  θα
ιχνηθετείται  με  κινιζαρίνη  σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο.  Η ποιοτική  ανίχνευση και  ο
ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92.
Για  τη  βελτίωση  των  χαρακτηριστικών  ποιότητας  της  αμόλυβδης  βενζίνης  επιτρέπεται  η  χρήση
προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και
στους κινητήρες.
Η  προσθήκη  θα  γίνεται  με  ευθύνη  των  εταιρειών  εμπορίας  πετρελαιοειδών,  όσον  αφορά  την
αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου
στη  βενζίνη,  υποβάλλουν  στη  Διεύθυνση  Πετροχημικών  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους
λεπτομερή  στοιχεία  του  προσθέτου,  όπως τα  φυσικοχημικά  του  χαρακτηριστικά,  τη  χημική  του
σύνθεση,  το ποσοστό με το οποίο προστίθεται  στο καύσιμο,  μέθοδο ελέγχου,  τις  βελτιώσεις  τις
οποίες  επιφέρει,  τα  αποτελέσματα  εργαστηριακών  και  μηχανικών  δοκιμών,  πιστοποιητικό
μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται
σε  χώρες της  Ε.  Ε.  ή  καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι  συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία  ΕΟΧ.  Η
τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.
Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη
στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.
Για  τον  περιορισμό  της  οξύτητας  της  αμόλυβδης  βενζίνης,  η  οξύτητα  της  χρησιμοποιούμενης
αιθανόλης Δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM
D 1613/1991.
Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την
απόφαση  του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου  354/2000  «Αμόλυβδη  βενζίνη,  προδιαγραφές  και
μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :

      Πίνακας 2.1

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου

Ελαχ. Μεγ.

Πυκνότητα στους 
15 oC

kg/m3 720 775 EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996

Περιεχόμενα 
κομιώδη

Mg/100ml - 5 EN ISO 6246

Διάβρωση χάλκινου Κλάση
1

EN ISO 2160

Αντοχή στην 
οξείδωση

Λεπτά 360 - EN ISO 7536

Εμφάνιση Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση

      Πίνακας 2.2

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου

Κλάση Α 
(α)

Κλάση C
(α)

ΚλάσηC1 (α)

Τάση ατμών kg/m3 Ελάχ. 
Μεγ.

45,0
60,0

50,0
80,0

50,0
80,0

EN 12/1993 Pr EN 
13016-1:1997
(DVPE) (γ)

% απόσταγμα 
στους 70 oC Ε70

% (v/v)
% (v/v)

Ελάχ. 
Μεγ

20,0
48,0

22,0
50,0

22,0
50,0

Pr EN ISO 3405:1998
(δ)
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%  απόσταγμα 
στους
100 oC Ε100

% (v/v)
% (v/v)

Ελάχ. 
Μεγ.

46,0
-

46,0
71,0

46,0
71,0 (δ)

% απόσταγμα 
στους 150 oC 
Ε150

% (v/v)
% (v/v)

Ελάχ. 
Μεγ.

75,0
-

75,0
-

75,0
-

Τέλος απόσταξης oC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 3405:1998

Υπόλειμμα
απόσταξης

% (v/v) Μεγ. 2 2 2 Pr EN ISO 3405:1998

Δείκτης 
απόσταξης (VLI)
(10VP+7E70) (β)

Μεγ. - -
1.050

(α)         Κλάση Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με
απόφαση  της  Διεύθυνσης  Πετροχημικών  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους,  σε
κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και
Μάρτιο.

(β)         όπου: VP = Τάση ατμών

Ε70 = απόσταγμα στους 70
ο 

C.
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η
διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου
για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν
να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου,  όπως καθορίζονται
στον ανωτέρω πίνακα.

(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί
το VLI. (δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου
Χημικού Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70).
Επίσης,  σημειώνεται ότι  όλες οι  μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2
περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των
εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995.
Οι  τίτλοι  των  προτύπων που  αναφέρονται  στις  μεθόδους  ελέγχου  στους  δύο  παραπάνω
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 2.3

Πρότυπο Τίτλος

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998 
(ISO / DIS 3405:1998)

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 
density or relative density - Hydrometer method.

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in 
relation to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993).

EN ISO 6246 Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet 
evaporation method.
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EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method.

EN ISO 12185 Crude  petroleum  and  petroleum  products  -  Determination  of  density    - 
oscillating - U- tube method.

PrEN 13016-1: 1997 
(DVPE)

Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air 
saturated vapour pressure (ASVP).

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method.

Η  δειγματοληψία  της  αμόλυβδης  βενζίνης  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  13/85
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή
EN ISO 3171.

3. Πετρέλαιο θέρμανσης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το
πετρέλαιο  θέρμανσης,  το  οποίο  προορίζεται  να  χρησιμοποιηθεί  σε  καυστήρες  εγκαταστάσεων
θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο
θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες
ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα  από  τα  προβλεπόμενα  από  την  απόφαση  του  Ανωτάτου
Χημικού  Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως».
Οι  εν  λόγω υδρογονάνθρακες  θα  είναι  αποστάγματα  πετρελαίου  ή  προϊόντα  πυρόλυσης  ή  και
μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης.
Γενικότερα,  οι  ιδιότητες  του πετρελαίου  θέρμανσης θα  είναι  αυτές  που προβλέπονται  από την
κείμενη  νομοθεσία  και  περιγράφονται  στην  παραπάνω απόφαση.  Το πετρέλαιο  θέρμανσης έχει
χρώμα  κόκκινο  και  περιέχει  ιχνηθέτη  solvent  yellow  124,  όπως  περιγράφεται  στην  468/2002
απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.
Ο  χρωματισμός  και  η  ιχνηθέτηση  του  πετρελαίου  θέρμανσης  γίνεται  σύμφωνα  με  την
προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No
5.  Οι  προβλεπόμενες  προδιαγραφές  και  μέθοδοι  ελέγχου  του  πετρελαίου  θέρμανσης,  πάντα
σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :

       Πίνακας 3.1

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου

Ελαχ. Μεγ.

Δείκτης κετανίου 40 - EN ISO 4264

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 Να αναφέρεται EN ISO 3675
EN.ISO 12185/1996

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719

Ανθρακούχο υπόλειμμα 
(επί 10% υπολείμματος 
απόσταξης

% m/m - 0,30 EN ISO 10370

Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245

Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796

Διάβρωση χάλκινου 
ελάσματος (α)

Κλάση 3 EN ISO 2160

Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 6 EN ISO 3104
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Απόσταξη: Απόσταγμα 
στους 350 oC

% (v/v/) 85 - Pr EN ISO 3405: 
1998

(α)  Διάρκεια : 3 ώρες

       Πίνακας 3.2

Παράμετρος Μονάδα Όρια Μέθοδος ελέγχου

Κατηγορία Α Κατηγορία Β
αποφράξεως 
ψυχρού φίλτρου 
(CFPP)

oC - -5 EN 116

Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D97 
ASTM D 5950
ISO 3016

Όπου :
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

       Πίνακας 3.3

Πρότυπο Τίτλος

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity

PrEN ISO 3405:1998 
(ISO / DIS 3405:1998)

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 
density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination of ash.
EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).
EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density -

oscillating - U- tube method.

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point -
Pensky - Martens closed cup method.

EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispensive XRF 
method.

EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength 
dispensive XRF method (ISO 14596:1998).

EN 24260:1994 Petroleum  products  and  hydrocarbons  -  Determination  of  sulfur 
content - Wickbold combustion method (ISO 4260:1987).

ASTM D 97, ASTM D 
5950 και ISO 3016

Determination of pour point of petroleum products.
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ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO
3171  και  τα  δείγματα  εξετάζονται  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  των  ευαλλοίωτων  ειδών,  όπως
προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).

4. Λιπαντικά

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει 
α)  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της  υπ’  αριθμ.  176/94  (ΦΕΚ  421/Β/06-06-1994)  τεχνικής
προδιαγραφής 
β)  να  έχουν  έγκριση  κυκλοφορίας  που  δίδεται  μετά  την  καταχώρηση  των  προσφερόμενων
λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
γ)  να είναι  πρωτογενή – συνθετικά και  σε καμία περίπτωση δεν γίνονται  δεκτές  προσφορές με
προϊόντα από αναγεννημένα ελαιολιπαντικά.
Ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 Άρθρο 8 που θα αναφέρει
ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης. 
Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  ποιοτικού  και  ποσοτικού  ελέγχου.  Για  τον  ποιοτικό  έλεγχο
μπορούν να σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο  του Κράτους  με έξοδα που θα βαρύνουν τον
προμηθευτή. Ο ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος δύναται να γίνει κατά την παραλαβή των
λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης
διάρκειας ζωής (διανυθέντα Κm ή ώρες) των λιπαντικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του
Γ.Χ.Κ.  διαπιστωθεί  ότι  τα  προσφερόμενα λιπαντικά  δεν ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές  της
μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
Οι  τιμές  των  προσφορών θα δοθούν  υποχρεωτικά  και  επί  ποινή  αποκλεισμού  στις  αντίστοιχες
μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, βενζινοκινητήρων συνθετικό  SAE 15W-40 (για 10.000 χλμ). Να

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ACEA: Α3/B3, A3/B4, E5/E7, Ε3/Ε5/Ε7. ΑΡΙ: SL/CH-4,SL/
CF, ΑΡΙ: CH- 4/CG-4/CF-4/CF, API: CI-4

2. Λιπαντικό  πετρελαιοκινητήρων,  SAE  20W-50  (για  10.000  χλμ).  Να  είναι  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές: ΑΡΙ: CG-4 , ACEA: Ε3, 
3. Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου TELUS 68 – TELUS 46,Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών
TELUS  68  και  TELUS  46,  με  άριστες  απογαλακτοποιητικές,  αντιαφριστικές,  αντισκωριακές,
αντιοξειδωτικές  ιδιότητες  με  μεγάλη  αντοχή  σε  υψηλές  πιέσεις  το  οποίο  δεν  θα  περιέχει
ψευδάργυρο. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά.
Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές/ εγκρίσεις DIN 51524 part 2 HLP.
4. Λιπαντικό  οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη)  συνθετική  SAE 80W/90.  Να είναι  σύμφωνα με  τις
προδιαγραφές: API:GL5. 
5. Λιπαντικό (βαλβολίνη)  75W/90. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:  API: GL5. 
6. Γράσο με βάση λιθίου NLGI 1-2-3 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ASTΜ D – 4950-95
LB/GB.(σχετ. ΦΕΚ 122Β/7-2-2001)
7. Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (A.T.F.-DEXRON IID and IIIG)  Λιπαντικό αυτόµατων κιβωτίων
ταχύτητας που ελαχιστοποιεί τις τριβές και ο υψηλός δείκτης ιξώδους του προσφέρει σταθερότητα
σε  υψηλές  θερμοκρασίες  .  Κατάλληλο  για  αυτόματα  κιβώτια  ταχυτήτων,  υδραυλικά  τιµόνια  και
υδραυλικά  συστήµατα  διεύθυνσης  κάθε  τύπου,  όπως  επιβατικά,  φορτηγά,  χωματουργικά
µηχανήµατα κ.λ.π.  Θα εκδηλώνει  υψηλή θερμική και  αντιοξειδωτική  ιδιότητα  στις  εναλλαγές της
θερμοκρασίας. 
8. ΛΑΔΙ  SAE 10W/30 Λιπαντικά υδραυλικών κυκλωμάτων και συστημάτων μετάδοσης κίνησης.  ZF
TE-ML 03C,Caterpillar TO-4,Allison C4.
9. Λάδι ιξώδους SAE 30 για λίπανση αλυσίδων σε αλυσοπρίονα. 
10. Λάδι μίξης για δίχρονους κινητήρες 2 struke 

Καρπενήσι      09/05/2019

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
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Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
Κωνσταντίνος Ντρίβας Παναγιώτης Κλέσιορας

Δ.Ε. Οδηγών με Γ’ βαθμό Π.Ε. Μηχ. Μηχανικός
με Α’ βαθμό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄ Αμόλυβδη Βενζίνη 95  (Τμήματα 1 και 2)

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
            Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
            Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1
            36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΑΦΜ :
Δ.Ο.Υ. :
Δ/ΝΣΗ -Τ.Κ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :

Ο
Μ

Α
Δ

Α ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ( %) 
ΣΤΗ  ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ

Αριθμητικά Ολογράφως

Α

Αμόλυβδη
βενζίνη 95 30.000

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανε-
πιφύλακτα.

Καρπενήσι …………/……./ 20…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ  Β΄ Πετρέλαιο Κίνησης (Τμήματα 1 και 2)

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
            Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
            Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1
            36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
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ΑΦΜ :
Δ.Ο.Υ. :
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :

Ο
Μ

Α
Δ

Α ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   ΕΠΙ  ΤΟΙΣ  ΕΚΑΤΟ  (  %)
ΣΤΗ   ΜΕΣΗ  ΤΙΜΗ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ

Αριθμητικά Ολογράφως

Β

Πετρέλαιο
Κίνησης 184.000

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανε-
πιφύλακτα.

Καρπενήσι …………/……./ 20…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ  Γ΄ ( Πετρέλαιο Θέρμανσης)

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
            Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
            Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1
            36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΑΦΜ :
Δ.Ο.Υ. :
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :

Ο
Μ

Α
Δ

Α ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ( %) ΣΤΗ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ

Αριθμητικά Ολογράφως

Γ Πετρέλαιο
θέρμανσης

57.300

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανε-
πιφύλακτα.

Καρπενήσι …………/……./ 20…
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ΄ Λιπαντικά (Τμήματα 1 και 2)

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
            Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
            Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1
            36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΑΦΜ :
Δ.Ο.Υ. :
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :

Ο
Μ

Α
Δ

Α

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ

ΛΙΤΡΑ/ΚΙΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

 ΠΡΟ Φ.Π.Α.
ΣΕ €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ( %) ΣΤΗΝ  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ 

Αριθμητικά Ολογράφως

Δ Λιπαντικά  4.544 λίτρα,
144 κιλά 19.613,48

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανε-
πιφύλακτα.

Καρπενήσι …………/……./ 20…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής –Καλής Εκτέλεσης)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γ. Καραϊσκάκη 1 - Καρπενήσι 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1 
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 …………………………2 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)  ...................................3

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)  .....................Διακήρυξη/Πρόσκληση/Πρόσκληση  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  .....................................................4 της/του  (Αναθέτουσας  Αρχής  /  Αναθέτοντος
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για την/τις
ομάδα/ες ...............5

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 πέντε (5) ημέρες6 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 7 ή
Η παρούσα ισχύει 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
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  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  με  την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της8 

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 εκδίδουμε 9  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 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).
2 όπως υποσημείωση 1.
3 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
4 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
5.Εφόσον  η εγγυητική  επιστολή  αφορά σε  προσφορά  ομάδας/ομάδων της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός της/ων ομάδας/ομάδων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
6. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7   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). 
8 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
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 επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής –Καλής Εκτέλεσης)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γ. Καραϊσκάκη 1 - Καρπενήσι 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1 .
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………………………………………………………………………..2  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 της/ων αμάδας/δων ....3 / της υπ αριθ ..... σύμβασης
“(τίτλος  σύμβασης)”,  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  4  ........................... 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 πέντε (5) ημέρες 5  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης 6 ) 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 εκδίδουμε7 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2 Όπως υποσημείωση 1.
3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α της/ων ομάδας/δων για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
4 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ118/2007.
5 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6 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.
7 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπεύθυνες δηλώσεις 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους  τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβα γνώση  
β) η προσφορά μου  συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και οι προδιαγραφές των προσφερόμε-
νων λιπαντικών και υγρών καυσίμων είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.
γ)  οφείλω να συμμορφώνομαι με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε-
.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/14) Υπουργική Απόφαση καθώς και με τις προδιαγραφές που θέτει
το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών.

                                                                                                                                                                                             (4)

                                                                                                                                  Ημερομηνία: ……………..2019

                                                                                                                                                Ο/ Η Δηλ…….
                                                                                                                                                                                (Υπογραφή)

                                                                                                                                                                         

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπεύθυνες δηλώσεις 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) τηρώ και θα εξακολουθήσω να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ,  τις υποχρεώσεις τους που απορ-
ρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δί -
καιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δι-
καίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρε-
ώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ
γ) λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοιες.

                                                                                                                                                                                             (4)

                                                                                                                                  Ημερομηνία: ……………..2019

                                                                                                                                                Ο/ Η Δηλ…….

                                                                                                                                                                                (Υπογραφή)

                                                                                                                                                                         

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – Σχέδιο σύμβασης 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ          ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ   H     ΑΡΙΘΜ____/201___, ποσού………..  

Για  την  προμήθεια  υγρών  καυσίμων  /  λιπαντικών  …………………….των  Υπηρεσιών  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας  (Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού,  Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής,  Διεύθυνση  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  Διεύθυνση  Τεχνικών
Έργων,  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν.  Ευρυτανίας,  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας, Κ.Ε.Σ.Υ. Ευρυτανίας) για ένα έτος. 

Στη  Λαμία  σήμερα  την  …………………………  ημέρα  της  εβδομάδας  ………………,  οι
υπογράφοντες  την  παρούσα,  αφενός  η  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  με  Α.Φ.Μ.
…………………….Δ.Ο.Υ.  Λαμίας  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κ.  Κωνσταντίνο  Π.
Μπακογιάννη Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που θα καλείται «αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου
ο/η κ. ………………..φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ……………………….. με την
επωνυμία  «………………»  που  εδρεύει  στην  (περιοχή),  (οδός,  αριθμός,  Τ.Κ.)  με
Α.Φ.Μ…………………..Δ.Ο.Υ……………………..  που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον/την  κ.
………………..(ονοματεπώνυμο  εκπροσώπου),  που  θα  καλείται  στο  εξής
«ανάδοχος/προμηθευτής»,  σύμφωνα  με  το  καταστατικό  της  εταιρείας  και  με  το
από……………..πρακτικό  του  Δ.Σ.  (εφόσον  πρόκειται  για  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.),   συμφώνησαν  και
συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Στις  ………………………  2019   διενεργήθηκε  ηλεκτρονικός  δημόσιος  μειοδοτικός
διαγωνισμός από την αρμόδια κατά Νόμο Επιτροπή …………………….. στο Τμήμα Προμηθειών
της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας για την προμήθεια υγρών
καυσίμων  (ή λιπαντικών)  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
και  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου  της  χωρικής  αρμοδιότητάς  της  (Διεύθυνση
Διοικητικού-Οικονομικού,  Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής,  Διεύθυνση
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων,  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας, ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Ν. Ευρυτανίας), (ή Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας) για  ένα έτος από την υπογραφή
της  σύμβασης   σύμφωνα  με  την   αριθμ.  ……./2019  διακήρυξη  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Ευρυτανίας  και  κατακυρώθηκε  με  την  αριθμ.  ……./……..2019 …………………………..απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον ανάδοχο «..................................»
(πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού.

Ύστερα  από  τα  παραπάνω,  οι  συμβαλλόμενοι  με  την  ιδιότητα  που  προαναφέρθηκε,
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς:

ΑΡΘΡΟ 1° : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια υγρών καυσίμων…………. λίτρα (θα
αναγραφούν οι ποσότητες ανά είδος καυσίμου και η υπηρεσίες) καθώς και των ανάλογων λίτρων ή
κιλών των λιπαντικών της διακήρυξη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται
βάσει της προσφοράς του αναδόχου):

ΑΡΘΡΟ 2° : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν όπως αναφέρεται στη διακήρυξη κατόπιν συ-
νεννόησης με την παραλήπτρια Υπηρεσία 
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Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε ένα (1) έτος από την υπο-
γραφή της παρούσας μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να πα-
ραταθεί έως τρείς (3) το πολύ μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου χωρικής
της αρμοδιότητας χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και  ποσότητας όπως ανα-
φέρεται και στη διακήρυξη.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης
ως εξής: α) Στο πρατήριο του προμηθευτή μέσω των αντλιών για την αμόλυβδη βενζίνη και το πε-
τρέλαιο κίνησης και β) στην έδρα της εκάστοτε ενδιαφερόμενης υπηρεσίας εντός των αποθηκών
της, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή εντός 48 ωρών από την παραγγελία για το πετρέλαιο
θέρμανσης γ) Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται στις αποθήκες των παραληπτριών Υπηρε-
σιών της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας  με  ευθύνη και  έξοδα του προμηθευτή  εντός  48
ωρών από την παραγγελία
Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων
του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των
οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως
τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρε-
ώσεις του.
Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίη-
σής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικα-
ταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16

ΑΡΘΡΟ 3° : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  τμηματικά  μετά  την  οριστική,  ποιοτική  και
ποσοτική  παραλαβή  των  παραδοθέντων  υγρών  καυσίμων  ή  λιπαντικών  από  την  Επιτροπή
Παραλαβής κάθε υπηρεσίας που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια 

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

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις  ακόλουθες
κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων  Συμβάσεων  επιβάλλεται  (άρθρο  4  Ν.4013/2011  όπως  ισχύει  και  όπως  αυτη
τροποποιήθηκε με τον υπ’ αρίθμ. 4605/2019 (Α΄52) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό αυτό παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

γ)  Κράτηση  0,06%  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων,  υπέρ  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας ένα τοις εκατό (1%) επί του καθαρού ποσού για τα υγρά καύσιμα και τέσσερα
τοις εκατό (4%) για τα λιπαντικά. (άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία
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εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.  4046/2012,  του  ν.  4093/2012  και  του  ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις.) 

ΑΡΘΡΟ 4°: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος των
υλικών μακροσκοπικά.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης
όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων
στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5° : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή οποιεσδήποτε αναφορές και πλη-
ροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπρο-
σώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υπο-
χρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρί-
το, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλι-
κών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκ-
πρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία
με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θε-
σπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περι-
βαλλοντικού,  κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 6° : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγ-
γραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδι-
καίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7° : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8° : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί  με  απόφαση του Δικαστηρίου  της  Ένωσης στο πλαίσιο  διαδικασίας  δυνάμει  του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9° : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και
μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
το αργότερο μέσα σε ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι……………………. μετά από σύμφωνη γνώμη και τον
δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί έως τρείς (3) το πολύ μήνες προκειμένου να καλυ-
φθούν τρέχουσες ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων
χωρικής της αρμοδιότητας  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας όπως ανα-
φέρεται και στη διακήρυξη .

ΑΡΘΡΟ 10° : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστη-
σε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβα-
ση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευ-
θύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου,  το οποίο  υποχρεωτικά καλεί  τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κα-
τάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή  υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν  στο πεδίο  εφαρμογής του
ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11° : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε δια-
φορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλε-
ση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δι-
καστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμε-
να μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα
να αναφύονται μεταξύ τους. Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται
από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη  στο
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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Οι Συμβαλλόμενοι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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