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Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 2161/25.02.2019

1.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,

ΈΤΟΥΣ 2019-2020»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                       335.112,10 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

                                            ΉΤΟΙ:               415.539,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

CPV:      09134200-9 «Πετρέλαιο ντίζελ», 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη», 

             09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης»»

Α/Α συστήματος:   71122





2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Διακήρυξη 
O Δήμαρχος Τριφυλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία
άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης βάσει  τιμής  ανά  ομάδα, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ
08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου
Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής προ υπολογιζόμενης δαπάνης
415.539,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του   ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

1.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2

Πόλη ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 24500
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο 2761035022

Φαξ 2761360041
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dimtrifylias@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες Χαραλαμπία Δημοπούλου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www. dimostrifylias.gr

Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Δήμος και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)   Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)  Επίσης  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  στο  http://
www.dimostrifylias.gr/diagonismoi-prokirikseis
γ)  Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση  :
www.promitheus.gov.gr 
δ)    Περαιτέρω πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  :  την  προαναφερθείσα διεύθυνση  της
παραγράφου 1.2 
ε) H ηλεκτρονική  επικοινωνία  απαιτεί  την  χρήση  εργαλείων  και  συσκευών  που  δεν  είναι
γενικώς  διαθέσιμα.  Η  απεριόριστη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  εν  λόγω
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.3 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 ο Δήμος Τριφυλίας. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει  τον  προϋπολογισμό του οικον. έτους  2019  και  2020  του
Δήμου  Τριφυλίας  και  τις  πιστώσεις  των  οικον.  ετών  2019  και  2020  της  Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ και του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
– Αθλητισμού αντίστοιχα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimostrifylias.gr/diagonismoi-prokirikseis




Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των   τρακόσιων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό
δώδεκα και δέκα λεπτών  χωρίς Φ.Π.Α. (335.112,10€) ήτοι  τετρακόσιες δέκα πέντε χι-
λιάδες πεντακόσιες τριάντα εννέα (415.539,00€) συμπ/νου του ΦΠΑ. 

Αναλυτικά  ο  προϋπολογισμός  κάθε  πακέτου  /  ομάδας  ανά  ΚΑ  προϋπολογισμού,
περιγράφεται στη μελέτη στο Παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης.

1.4 Συνοπτική  Περιγραφή φυσικού και  οικονομικού  αντικειμένου  της
σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια υγρών καυσίμων (καυσίμων κίνησης και
πετρελαίου θέρμανσης) για το Δήμο Τριφυλίας και τα Νομικά του Πρόσωπα: α) της
Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,  β)  της  Σχολικής  Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  γ)   της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ και  του δ)  Φορέα Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης – Αθλητισμού.         

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09134200-9,  09132100-4,  09135100-5,

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τρεις  (3) ομάδες:

1  η   ομάδα : Καύσιμα  Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Αετού, Αυλώνας, Τριπύλης και Νομικών Προσώπων 

2  η    ομάδα   :   Καύσιμα Δ.Ε. Φιλιατρών 

3  η    ομάδα   : Πετρέλαιο θέρμανσης Δήμου Τριφυλίας και Νομικών Προσώπων 
τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Ι, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

«Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  μία  ή
περισσότερες  ομάδες  για  το  σύνολο  όμως  των  ειδών  της  κάθε  ομάδας  και  όχι  για  τα
επιμέρους τμήματα των υπό προμήθεια ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει  αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής
ανά ομάδα,  που θα δοθεί υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους
καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε.
Μεσσηνίας,  όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 62 του Ν.
4257/2014).
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται  στη διακήρυξη και  συγκεκριμένα στη
μελέτη στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΦΟΡΕΑΣ -
ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ - Α/ΘΜΙΑ - Β/ΘΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 338.294,32 €

Φορέας  Κοιν.  Προστ. -- Αλληλεγγύης-
Αθλητισμού

15.412,64 €

ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ
4.935,01 €

Α/ΘΜΙΑ 33.709,03 €

Β/ΘΜΙΑ 23.188,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 415.539,00 €





Η διάρκεια  της  συμβάσεως ορίζεται  ένα  έτος  από  την  υπογραφή  της  ή  μέχρι  την
κάλυψη  του  ποσού  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού,  ή  μέχρι  την  εξάντληση  των
ποσοτήτων. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

1.5 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:

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

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

3. 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,  

4. 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», 

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

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

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

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

9. του  άρθρου  5  της  απόφασης  με  αριθ.  11389/1993  (Β΄  185)  του  Υπουργού
Εσωτερικών

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

11. του ν.  3469/2006 (Α’  131)  “Εθνικό Τυπογραφείο,  Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις”

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

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

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

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

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

17. της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»

18. της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),





19. τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  της  από  12-12-2012  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου
(ΦΕΚ τεύχος Α'240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α' 18). 

20.  του ν. 4488/2017, άρθρο 39 παρ. Α1 «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρη-
ματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας»

21. την αριθ. 62/2018 (60ΡΠΩΗΕ-ΙΔ0) απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου
Τριφυλίας για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας επιτροπών.

22. την  αριθ.  63/2018  (ΑΔΑ  6ΦΦΔΩΗΕ-7Λ2)  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του
Δήμου  Τριφυλίας   για  την  έγκριση  διενέργειας  ανοικτής  ηλεκτρονικής  διαγωνιστικής
διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών  του
Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων.

23. Την αριθ.75/923/25.01.2019 (ΑΔΑ: 6Κ4ΩΩΗΕ-ΤΒΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
και  την  αριθ.  1/922/25.01.2019  (ΑΔΑ:  6ΓΔ4ΩΗΕ-ΖΥ8)  Απόφαση  έγκρισης  Ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης για το Δήμο Τριφυλίας. 

24. Την αριθ. 69/24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΥΘΟΚΕΒ-4ΑΞ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και
την  αριθ.  68/24.01.2019  (ΑΔΑ:  663ΡΟΚΕΒ-ΦΣΤ)  Απόφαση  Ανάληψης  Πολυετούς
Υποχρέωσης  για  το  Ν.Π.Δ.Δ.  «Φορέας  Κοινωνικής   Προστασίας  Αλληλεγγύης  –
Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας» 

25.   Την αριθ. 32/24-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΖΟΟΚΕΝ-ΦΧΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
και την αριθ. 31/24.01.2019 (ΑΔΑ: ΩΧΔΘΟΚΕΝ-Ζ11) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ» 

26. Την αριθ.  23/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι  του διαγωνισμού. 

27. 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.

1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί,  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  του  ως  άνω  συστήματος,  ύστερα από  προθεσμία  τουλάχιστον
τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία  αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ένωσης  της  προκήρυξης  της  σύμβασης  (………………..), σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 27 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στη  διαδικτυακή
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

26/2/2019

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26/2/2019

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:
01/04/2019  και  ώρα
15:00

Ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης
προσφορών:

 04/04/2019  και  ώρα
10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και  ώρας,  δεν υπάρχει  η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος  υποβολής της προσφοράς και  οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με  τα  οριζόμενα  στην  παρ.3  του  άρθρου  6  του  Ν.4155/13  και  το  άρθρο  6  της  ΥΑ  Π1-
2390/2013  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

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




1.7 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
26/02/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED).

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
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  έλαβε  συστημικό  αριθμό:
71122

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, και
αναρτάται ως κάτωθι:

Θα  αναρτηθεί: 
1. στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου,  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου

http://www.dimostrifylias.gr/diagonismoi-prokirikseis

2. στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

3. στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Θα      δημοσιευθεί: 
1. σε δύο   (2) ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Μεσσηνίας 

2. σε μία   (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Μεσσηνίας 

Γ.   Έξοδα δημοσιεύσεων
Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  περίληψης  διακήρυξης  στον  Ελληνικό  τύπο,  αρχικής  και
επαναληπτικής θα καταβάλλονται  αναλογικά,  σε  κάθε περίπτωση,  από τους προμηθευτές
που  θα  ανακηρυχθούν  ανάδοχοι,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  46  του  Ν.3801/09
(ΦΕΚ163/Α/04.09.2009),την εγκύκλιο 11/27754/28.06.2010 του  ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. & την Γνωμ.
ΝΣΚ 204/2010.

Δ.   Πίνακας Δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Αποστολής
Προκήρυξης

στην
Υπηρεσία
Εκδόσεων

της Ένωσης

Ημερομηνία
Ανάρτησης
Περίληψης

στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης
Προκήρυξης Σύμβασης 

& Διακήρυξης 
στη Διαδικτυακή Πύλη

www  .  eprocurement  .  gov  .  gr
στο   Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία Ανάρτησης
Διακήρυξης στη Διαδικτυακή

Πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr

στο   Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

26/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 26/02/2019

1.8 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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dimostrifylias.gr/diagonismoi-prokirikseis
http://www.promitheus.gov.gr/




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.





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 προκήρυξη, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 

 η προκήρυξη (περίληψη), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο

 η παρούσα Διακήρυξη με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής . 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [ΕΕΕΠ]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά  αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,   το αργότερο 9
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. 

Εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εγκαίρως,  οι  αναθέτουσες  αρχές  παρέχουν  σε  όλους  τους
προσφέροντες  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, μέσα σε
τρεις  (3)  ημέρες  ισότιμα,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr και  θα
αναρτώνται  ταυτόχρονα  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου:
http://www.dimostrifylias.gr/diagonismoi-prokirikseis και  το  αργότερο  έξι ημέρες πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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.

http://www.dimostrifylias.gr/diagonismoi-prokirikseis
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




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.
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).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που
θα  κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα
επικυρωμένα,  και  η  μετάφραση  των  εν  λόγω  εγγράφων  μπορεί  να  γίνει  είτε  από  τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την  έννοια  των άρθρων 454  του  Κ.Πολ.Δ.  και  53 του Κώδικα  περί  Δικηγόρων,  είτε  από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με  τη  μορφή επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε
από  το  νόμιμο  επικυρωμένο  έγγραφο  από  το  αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 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
που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  -  μέλη  της  Ενωσης  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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει  το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των
εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης. 

Σχετικά υποδείγματα περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

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 

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,  που  ανέρχεται  στο  ποσοστό  2%  του προϋπολογισμού  μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα,  για την οποία καταθέτει προσφορά
όπως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ 2%

1 205.581,85 € 4.112,00 €

2 66.371,00 € 1.328,00 €

3 63.159,25 € 1.264,00 €

Σχετικά υποδείγματα περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
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 υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης το
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., των
προσφερομένων ομάδων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  την  έκδοση
απόφασης επ’ αυτών, και  





γ)  την  ολοκλήρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  εφόσον
απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος.

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  2.2.8,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
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 τελεσίδικη 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
τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Επισήμανση: 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 κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφο-
ρά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

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





2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων 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 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  προσφέρων  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
β) Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης
συμμετοχής: 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. ---

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

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται  στην περίπτωση αυτή,  υπό την προϋπόθεση ότι  αποδεικνύει  ότι  ο  εν  λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας1, 

(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

1 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή
στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 





των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

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

(θ) εάν 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. 

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.  4,  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.

2.2.3.5.  Ο προσφέρων 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. Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.4  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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού.  





Επίσης οι οικονομικοί  φορείς που συμμετέχουν για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ θα πρέπει να
διαθέτουν: α)άδεια  λειτουργίας του/των πρατηρίου/ων καυσίμων που διαθέτουν, μέσω
του/των οποίων θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Τριφυλίας, β)
άδεια πωλητού πετρελαίου θέρμανσης, αν δεν καλύπτονται  από την ως άνω αδεία
(άρθρο 7 Ν.3054/02 (ΦΕΚ Α230/2-10-02):  Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις).

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και  χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών των
τριών (3)  τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  τουλάχιστον μεγαλύτερο από το  100%  του
προϋπολογισμού της/των υπό ανάθεσης ομάδας/ομάδων. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο
μέσος  κύκλος  εργασιών  για  όσες  διαχειριστικές  χρήσεις  δραστηριοποιούνται,  είναι
μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού της/των υπό ανάθεσης ομάδας/ομάδων (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Διευκρινίζεται  ότι  το  100% του  προϋπολογισμού,  για  όσο  διάστημα  δραστηριοποιείται  ο
υποψήφιος,  συνιστά  προαπαιτούμενο  στοιχείο  συμμετοχής  και  δεν  βαθμολογείται  ή
ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

………………

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

………………

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  Στην περίπτωση
αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους  αναγκαίους  πόρους,  με  την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των  παραγράφων  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την
υποβολή της προσφοράς τους                                          ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 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 ΙΙ, το οποίο
αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του ν.  1599/1986.  Το ΕΕΕΣ2

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 ΙΙ3 

2 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος
IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

3 Στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  http  ://  www  .  eprocurement  .  gov  .  gr  /  webcenter  /  files  /  anakinoseis  /  eees  _  odigies  .  pdf,
αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ. 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf




2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

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

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται,  εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί  το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.  

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
δικαιολογητικά4:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται  από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος
του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 2.2.3.1. του άρθρου 2.2.3 της παρούσης διακήρυξης.

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,

4 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων
αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

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





β1) για  την  παράγραφο  2.2.3.2  α)  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά
περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει:

1.  Ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν
την  καταβολή   φόρων ή εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης.  (Φορολογική  &
Ασφαλιστική Ενημερότητα). 

2.  Υπεύθυνη Δήλωση  του άρθρου 8 του ν.  1599/86,  στην οποία θα δηλώνει  τους
ασφαλιστικούς  φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές.

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 κύ-
ρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

β2)   για την παράγραφο 2.2.3.2 β) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι  πράξεις  επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί  σε  βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.4  περίπτωση  β πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής,     από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό  πτώχευση, δεν έχει
υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης, δεν τελεί  υπό  αναγκαστική
διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο,  δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

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
2.2.3.4,  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 2.2.3.4.

δ) Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4 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.

ε) για την παράγραφο   2.2.3.8  . 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 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 ή  στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης  για  τις  ΟΜΑΔΕΣ  1,2,3  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν:  α)  άδεια
λειτουργίας του/των πρατηρίου/ων καυσίμων που διαθέτουν, μέσω του/των οποίων θα
ανεφοδιάζονται  τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Τριφυλίας,  β) άδεια πωλητού
πετρελαίου θέρμανσης, αν δεν καλύπτονται από την ως άνω άδεια 

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου    2.2.5. (απόδειξη  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας)   οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν:  Αντίγραφο  του
ισολογισμού της επιχείρησης  ή αποσπασμάτων αυτών  ή Υπεύθυνη δήλωση, περί  του
συνολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  τους  κατά  τα  τρία  (3)  προηγούμενα  έτη.  Σε
περίπτωση  συμμετεχόντων  που  βρίσκονται  σε  λειτουργία  για  μικρότερο  των  3  ετών
διάστημα  θα  παρέχονται  όσοι  ισολογισμοί  είναι  διαθέσιμοι.  Σε  περίπτωση  που  δεν
προβλέπεται  εκ  του  νόμου  έκδοση  ισολογισμών  να  προσκομίζεται  από  τον  υποψήφιο
Ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση,   περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών περί του
μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου   2.2.6. (απόδειξη τεχνικής και επαγγελματι-
κής ικανότητας)  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:   --------------------

Β.5.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου    2.2.7   (απόδειξη προτύπων   διασφάλισης
ποιότητας και  προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης)  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν:
-----------------------

Β.6. Για την απόδειξη της   νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα  σύστασης  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 διαγωνιζομένου). 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.7. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους   που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. 





Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς
ή  το  πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο
καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες  καλύπτει  ο
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την  υποχρέωση  υποβολής  των  δικαιολογητικών  που  αναφέρονται  στο  πιστοποιητικό
εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό.
 

 Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω:
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2.2.9.2

Β.1.

α)

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 2.2.3.1. του άρθρου 2.2.3 της παρούσης διακήρυξης.

 Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές,

 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16),

γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο.

β1 1.   Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα

2.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/86,  στην  οποία  θα  δηλώνει  τους
ασφαλιστικούς φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές.

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

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους
στην υποψήφια επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε
οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, και όχι μόνο τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται
στο ΙΚΑ. Αφορά  και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ 222/1998). Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα
(ανώνυμες  εταιρείες,  ΕΠΕ,  ομόρρυθμες  κ.λ.π.),  το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής
ενημερότητας  αφορά  την  ίδια  την  εταιρεία  (το  νομικό  πρόσωπο)  και  όχι  τα  φυσικά
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους
ΑΕ,  το  διαχειριστή  τους  ΕΠΕ  κ.λ.π.),  εκτός  αν  αυτά  έχουν  εργασιακή  σχέση  με  την
επιχείρηση (ΣτΕ 1607/2004 ΝοΒ 2005 σελ. 2042, ΣτΕ 4029/2006, ΣτΕ 794/2003, ΣτΕ ΕπΑν
71/2011, 6/2004, 326/2003

β2 Πιστοποιητικό  από τη  Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Συντονισμού της  Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,  δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  δεν  έχει  αναστείλει  τις
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επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του  οι  οριζόμενοι  στην  παράγραφο  2.2.3.4   του  άρθρου  2.2.3  της  παρούσης
διακήρυξης, λόγοι αποκλεισμού.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β.2.
1. Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά
τους. 

  2. α) Άδεια  λειτουργίας  του/των πρατηρίου/ων καυσίμων που διαθέτουν, μέσω του/των
οποίων θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Τριφυλίας, 

     β)  Άδεια πωλητού πετρελαίου θέρμανσης, αν δεν καλύπτονται από την ως άνω άδεια 

Β.3
Αντίγραφο  του  ισολογισμού της  επιχείρησης  ή αποσπασμάτων  αυτών  ή Υπεύθυνη
δήλωση,  περί  του  συνολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  τους  κατά  τα  τρία  (3)
προηγούμενα έτη.

Β.6 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης,  τα Νομικά Πρόσωπα θα
υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους, και συγκεκριμένα:

Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε της ημεδαπής:

α) ΦΕΚ σύστασης,

β) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο  κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει),  

γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των εταίρων περί της
ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

δ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου
στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση  για την υπογραφή και
την υποβολή της Προσφοράς από άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου 

ε) Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  για  τις  καταστατικές
τροποποιήσεις της εταιρείας.

   Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε ,  Ε.Ε , Ι.Κ.Ε.  της ημεδαπής:

α) Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα,

β) Πιστοποιητικό της  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί  των καταστατικών
τροποποιήσεων της εταιρείας.

Για Αλλοδαπά πρόσωπα:

1. Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά
που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η
εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.

Εάν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα,  ή  δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή
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συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον
νόμο  ένορκη  δήλωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση,  ψηφιακά
υπογεγραμμένη.  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  βάσει  τιμής  ανά  ομάδα,  που  θα  δοθεί  υπολογιζόμενη  με  το  μεγαλύτερο
ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  στην  νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή
λιανικής  πώλησης  του  κάθε  είδους  καυσίμου  την  ημέρα  παράδοσης,   όπως  αυτή
προσδιορίζεται  από  τη  Δ/νση  Εμπορίου  της  Π.Ε.  Μεσσηνίας,  όπως  ισχύει  κάθε  φορά
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 62 του Ν. 4257/2014.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο  Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης,  για  κάθε  ομάδα  για  το  σύνολο  όμως  των  ειδών  της  ,   απόρριψη  ενός  ή
περισσοτέρων  ειδών  μίας  ομάδας  επιφέρει  αυτόματα  την  απόρριψη  της  προσφοράς
ολόκληρης της ομάδας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά 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.

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  1.6),  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37
και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β  –  21.10.13)  «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 ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3
παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

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 6 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

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




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 χαρακτήρα5, 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.

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

Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ο τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικής προσφοράς αναλύεται  στη παράγραφο  2.4.4

της παρούσης διακήρυξης. 

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.

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

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω
στοιχείων  και  δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό
φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα
στοιχεία  της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται  να  προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί
από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 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.

5 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης





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 Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 

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

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)  εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

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

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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ε.Ε.Π.)

I. Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει με χρήση της υπηρεσίας  eΕΕΕΠ, ήτοι της διαδικτυακής
πλατφόρμας που διαθέτει  η  ΕΕ (https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd),  το
πρότυπο eΕΕΕΠ για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, και παράγει το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ
σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή τους. 

ΙΙ. Η αναθέτουσα αρχή, θα αναρτήσει  στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης
στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

-το περιεχόμενο του αρχείου  PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα αναρτηθεί   ξεχωριστά ως
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και

-το αρχείο XML θα αναρτηθεί  επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προ-
κειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΠ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

ΙΙΙ. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το
πρότυπο ΕΕΕΠ όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη (ήτοι ως ξε-
χωριστό  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.
 
α) οι οικονομικοί φορείς προτείνεται, για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτού-
μενου eΕΕΕΠ, να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικου-
ρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την  υπηρεσία eΕΕΕΠ της ΕΕ και να
παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχι-
κά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΠ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύ-
πωση». 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.

β) 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 EΕΕΠ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δε-
δομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπλη-
ρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπο-
γράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
http://www.promitheus.gov.gr/




Επίσης σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένες στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 
σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ.

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 Ι της 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, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.. 

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

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

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

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

Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται:

α)  Για  τα  Καύσιμα  :  Σε  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%) στην  νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα
παράδοσης,  όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Μεσσηνίας,  ό-
πως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 62 του Ν. 4257/2014),
όσον αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3 (ΚΑΥΣΙΜΑ):

Αναλυτικότερα:

Για τα καύσιμα δεν μπορεί να αποτυπωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα το ποσοστό
έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  στην  νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής
πώλησης  του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτές προσδιορίζονται
από  τη  Δ/νση  Εμπορίου  της  Π.Ε.  Μεσσηνίας,  όπως  ισχύει  κάθε  φορά  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 62 του Ν. 4257/2014).

Έτσι στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα θα συμπληρωθεί η τελική προσφερόμενη τιμή, με τρία
(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμός) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης
που προσφέρουν από την προϋπολογισθείσα τιμή   και επιπλέον ο προσφέρων θα πρέπει
να  συμπληρώσει  το  αντίστοιχο  έντυπο  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙΙ  –  ΠΙΝΑΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  όπου θα  αναγράφεται  το  ποσοστό  έκπτωσης και  να
επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένα το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο.

Παράδειγμα: 





Έστω ότι  ο  συμμετέχων  έχει  προσφέρει  το  ποσοστό  έκπτωσης 2% επί  της  τιμής  (όπως
ακριβώς  ζητείται  από  τη  διακήρυξη)  για  την  ομάδα  1  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 123.052,95 € χωρίς ΦΠΑ 24%.

Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% δε μπορεί να αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα. Έτσι
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί
ως τιμή προσφοράς 123.052,95 –  (123.052,95  Χ 2%) =  120.591,89 €.

Επιπλέον το ποσοστό έκπτωσης 2% θα συμπληρωθεί από τον προσφέροντα στο έντυπο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ  –  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  όπου ο προσφέρων θα
επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένα το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο.

Για τη σύγκριση τιμών θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τελική τιμή στο σύνολο των
ζητούμενων χωρίς  ΦΠΑ, δηλ. θα ληφθεί υπόψη η τιμή:    120.591,89   €.

Σε  περίπτωση  διαφοράς  του  Τιμολογίου  Προσφοράς  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου λαμβάνεται υπόψη το παραγόμενο ψηφιακά αρχείο
και ο υπολογισμός του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης γίνεται από την υπηρεσία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών, ήτοι το κόστος μεταφοράς των ειδών στο
Δήμο.                                                                   

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ όσο αφορά τα καύσιμα θα γίνεται με τρία δεκαδικά ψηφία
ενώ όσο αφορά τα λιπαντικά θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.   Προσφορά που θέτει  όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. 

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται.

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

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.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

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





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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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





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  04/04/2019 και  ώρα  10:00 π.μ, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία προσφορών.

 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, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο  στάδιο  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) Η αρμόδια Επιτροπή 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 όργανο προβαίνει  στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα  με  τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  ή/και
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει  στην
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες
προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α΄  και  β΄  οι
φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  τηρούνται  από  την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει  στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 





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.  

Τα αποτελέσματα των επιμέρους ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται   στους
προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά  των  ανωτέρω  αποφάσεων  χωρεί   προδικαστική  προσφυγή  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση  μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και  τον καλεί  να υποβάλει  εντός προθεσμίας,  δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν,  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  2.2.9.2.  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 των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής.

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. 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και  κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
εντός πέντε  (5)  ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος,
ειδοποίησής  του.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 





Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για
μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το
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  ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της
σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού
αναδόχου  ως  εκπτώτου.  Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή  του  διαγωνισμού,  με
αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για
ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά  ποσοστό  στα  εκατό  και  ως  εξής:
Ποσοστό  15%  στην  περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  50%  στην
περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του
καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη  αποδοχή  από  τον
προσωρινό ανάδοχο. 

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 έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4.
της  παρούσας  βοηθημάτων  και  μέσων  στο  στάδιο  της  προδικαστικής  και  δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  σύμφωνα με τα
άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

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 η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/2016 :
1.  Κάθε  ενδιαφερόμενος  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  συγκεκριμένη
σύμβαση του νόμου αυτού 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, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των
προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 (Δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης
της  σύμβασης)  ένδικων  βοηθημάτων,  να  ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

2.  Η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των
ένδικων  βοηθημάτων  του  Τίτλου  3  κατά  των  εκτελεστών  πράξεων  ή  παραλείψεων  των
αναθετουσών αρχών. 

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  της  ανάθεσης  δημόσιων
συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1. 

Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την
άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε
με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,
η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 361 του Ν.4412/2016).

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά της (παρ. 1, άρθρο 362 του Ν.4412/2016).

Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα
με  την  παράγραφο  1  και  κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Εξέτασης
Προδικαστικών  Προσφυγών,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της  προσβαλλόμενης  πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (παρ. 3, άρθρο 362 του
Ν.4412/2016). 

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. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
προδικαστικής  προσφυγής δεν κωλύει  την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,  με  την
επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 (άρθρο 364 του Ν.4412/2016).

 Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η
αναθέτουσα  αρχή,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Εξέτασης
Προδικαστικών  Προσφυγών:  (α)  κοινοποιεί  την  προσφυγή  το  αργότερο  εντός  πέντε  (5)
ημερών  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο  ο  οποίος  μπορεί  να  θίγεται  από  την  αποδοχή  της
προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης
της προσφυγής,  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και  (β) διαβιβάζει  στην
ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο
της  υπόθεσης,  τις  απόψεις  της  επί  της  προσφυγής και  τα  αποδεικτικά  κοινοποίησης  της
περίπτωσης α΄  της παραγράφου 1,  στους ενδιαφερόμενους  τρίτους.  Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί  στις  απόψεις  της  να  παραθέσει  αρχική  ή  συμπληρωματική  αιτιολογία  της
προσβαλλόμενης  με  την  προδικαστική  προσφυγή  πράξης  (παρ.  1,  άρθρο  365  του
Ν.4412/2016).

Με  πράξη  του  προεδρεύοντος  του  κλιμακίου  ορίζεται  η  ημέρα  και  η  ώρα  εξέτασης  της
προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν από την εξέταση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή
κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση
(παρ. 4, άρθρο 365 του Ν.4412/2016). 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν.4478/2017 «Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα
345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες
εκδίδονται ή συντελούνται από της αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας





που ξεκινά (α) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών μετά την 26η Ιουνίου
2017.» 

3.4.1 Παράβολο 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου,  το ύψος του οποίου ανέρχεται  σε ποσοστό 0,50 τοις
εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος
του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται
ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της
είσπραξής του.

Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής
ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί  της προσφυγής,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 363 του Ν.4412/2016. 

3.4.2 Προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά προκήρυξης

Σε περίπτωση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το  άρθρο
361 παρ. γ του Ν.4412/2016. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι  διατάξεις του υπ’  αριθμ.  39/2017 ΠΔ (ΦΕΚ 64/Α/2017) και  του
άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1924/Β/2017)
«Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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





4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

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 ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά
το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των ειδών  που παραλήφθηκε
οριστικά, 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 Υπεργολαβία

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

4.3.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του
Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο  τον  οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στην  αναθέτουσα  αρχή  κατά  την  ως  άνω
διαδικασία. 





4.3.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της  παραγράφου  2.2.9.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)
οποίο(α)  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 τμήμα ή τμήματα
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. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. 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.





5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής : 
Το  100% της  συμβατικής  αξίας  των  πετρελαιοειδών  των  τμηματικών  παραλαβών και
εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και
καταλληλότητα αυτών . 
Επειδή  η  παράδοση  των  πετρελαιοειδών  και  ιδιαίτερα  των  υγρών  καυσίμων  θα  είναι
τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδονται τιμολόγια του
προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοσή των ειδών. Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον
προμηθευτή για τα υγρά καύσιμα εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών (Προσαρμογή της
Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της  16ης Φεβρουαρίου  2011  για  την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές). 
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. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον Δήμο Τριφυλίας  πέραν του παραπάνω
χρονικού διαστήματος και μόνο για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό ο προμηθευτής δικαιούται
να κινήσει διαδικασία καταβολής αυτών των νομίμων κάθε φορά τόκων υπερημερίας.
Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές
σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο πληρωμής-εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές
ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από τον Δήμο Τριφυλίας δεν θα ληφθεί
υπόψη  από  τις  επιτροπές  του  Δήμου  και  δεν  δημιουργεί  καμία  υποχρέωση  του  Δήμου
Τριφυλίας προς τον προμηθευτή ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι
του Δήμου.

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

1) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού,

2) Κράτηση  0,06% 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)
Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο   3%  και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% , που αποδίδονται
από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  στο  δημόσιο,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί
χαρτοσήμου  (Υπ.  Οικ.  ΔΤΕΦ  Α΄1087988/ΕΞ  2013/30.05.2013,  Υπ.  Οικ.
2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ. 37/Γ31/729/12.10.2016.

3) Κράτηση ύψους  0,02% υπέρ του Δημοσίου, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη
των 60.000,00 € εκτός ΦΠΑ,  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  (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/20166

4) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, η οποία  υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο
350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').
Η  κράτηση  της  απόφασης  αυτής,  υπάγεται  σε  χαρτόσημο 3% και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου  που
υπολογίζεται  με  ποσοστό 20% επί  του  χαρτοσήμου.  Το  ποσό  αυτό  αποτελεί  έσοδο  του
Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και  αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις  (άρθρο 6      της
ΚΥΑ 1191/14.03.2017-ΦΕΚ 969/22.03.2017 τ. Β')
      

6 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για
την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται  από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620_S0000132751
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http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807




5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαί-
ωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμο-
δότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμ-
βατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 6.1 της παρούσας .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και  μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλει-
σμός 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 παραδο-
θέντων 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 γνωμο-
δότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύ-
λογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπο-
λογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμ-
βατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσε-
ων  

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
παράδοσης υλικών), 6.4 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρε-
πτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής





απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται  προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.





6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και  θα έχει  διάρκεια από την
υπογραφή της και  έως ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την κάλυψη του ποσού
του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων .
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα ενεργείται  τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ή των Νομικών προσώπων, κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή αντίστοιχα των
φορέων που αναφέρονται στη παρούσα.
Ο προμηθευτής όμως θα είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και
τις Αργίες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε δημοτικό κτίριο ή κτίριο του Νομικού Προ-
σώπου που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από το Δήμο  ή από το Νομι-
κό Πρόσωπο με έγγραφη εντολή και σε ποσότητες που αυτό θα αναφέρει εντός δύο (2) ημε-
ρών από την εντολή.

Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύ-
ονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για τα καύσιμα μία (1)
εργάσιμη ημέρα, νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές  παραλαβής  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.  

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  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  αναδόχου  ή  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΄εφεση  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 σε 10 ημέρες από την παραλαβή τους. 

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. Οι
τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 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 οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

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

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής

Όσον αφορά τα καύσιμα, η τιμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης είναι η νόμιμα διαμορφούμε-
νη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης,
όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Μεσσηνίας, όπως ισχύει κάθε
φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία(άρθρο 62 του Ν. 4257/2014), εφαρμοζόμενης της
προσφερόμενης έκπτωσης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι - ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ            2/ 2 0 1 9

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

335.112,10 χωρίς το ΦΠΑ

80.426,90 ΦΠΑ 24%

415.539,00 με το Φ. Π. Α





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ι. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων

1. Πετρελαίου κίνησης

2. Πετρελαίου θέρμανσης

3. Βενζίνης αμόλυβδης,

που  απαιτούνται  για  τη  κίνηση  των  οχημάτων,  τη   λειτουργία  των  εγκαταστάσεων,  τη

θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών  του Δήμου Τριφυλίας και των Ν.Π. αυτού.
Κατόπιν 
1. Της διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού (65473 ) για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Δήμου Τριφυλίας και Νομικών Προσώπων του Δήμου, ο οποίος απέβη άγονος για τις
τρεις από τις πέντε  ομάδες των προς προμήθεια ειδών της μελέτης 55/18, αφού δεν κα-
τατέθηκε ουδεμία προσφορά, σύμφωνα με το   πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

2.  Της με αριθμ. 243/2018 απόφαση  Ο.Ε.  με ΑΔΑ: 65ΞΕΩΗΕ-2ΞΛ με την οποία εγκρίθηκε
το πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Θα προχωρήσουμε στην  διενέργεια νέου ανοικτού διαγωνισμού με ανοικτή  διαδικασία
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τις  ομάδες  των προς προμήθεια  ειδών 1,2,3  για τις  οποίες   δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά,
Θα    διεξαχθεί    Ανοικτός Διεθνής    Διαγωνισμός    με    σφραγισμένες    προσφορές    για    την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ»   (πετρελαίου   θέρμανσης,    πετρελαίου   κίνησης
,βενζίνης αμόλυβδης)  για τις ανάγκες των οχημάτων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται
από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 





Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  415.539,00  ευρώ (με Φ.Π.Α.) για
το διάστημα 2019-2020  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και αναλύεται ως εξής:

Α) Για τον Δήμο Τριφυλίας η  δαπάνη ανά κωδικό και ανά έτος είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

Κ.Α. CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕ
Σ 

2020 2019

15.6641.06 09132100-9 2.500,00 299,67 3.296,33

15.6641.06 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 299,67 3.296,33

20.6641.06 09132100-9 25.000,00 2.996,67 32.963,33

20.6641.06 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 2.996,67 32.963,33

30.6641.06 09132100-9 15.000,00 1.798,00 19.778,00

30.6641.06 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 1.798,00 19.778,00

35.6641.06 09132100-4 1.000,00 141,57 1.557,23

10.6643.06 09135100-5 1.500,00 131,75 1.449,25

15.6641.05 09132100-4 600,00 84,94 934,34

20.6641.05 09132100-9 13.500,00 749,49 18.668,91

20.6641.05 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 749,49 18.668,91

30.6641.05 09132100-9 28.000,00 3.356,27 36.918,93

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ–ΦΟΡΕΑΣ -
ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ -Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 338.294,32 €

Φορέας  Κοιν.  Προσ --Αλληλεγγύης-
Αθλητισμού

15.412,64 €

ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ
4.935,01 €

Α/ΘΜΙΑ 33.709,03 €

Β/ΘΜΙΑ 23.188,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 415.539,00  €





30.6641.05 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 3.356,27 36.918,93

35.6641.05 09132100-4 1.000,00 0,00 1.698,80

10.6643.05 09135100-5 2.200,00 193,23 2.125,57

10.6641.03 09132100-4 1.000,00 141,57 1.557,23

15.6641.03 09132100-4 2.000,00 283,13 3.114,47

20.6641.03 09132100-9 52.000,00 6.233,07 68.563,73

20.6641.03 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 6.233,07 68.563,73

30.6641.03 09132100-9 14.000,00 1.678,13 18.459,47

30.6641.03 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 1.678,13 18.459,47

35.6641.03 09132100-4 1.000,00 141,57 1.557,23

10.6643.04 09135100-5 2.000,00 175,67 1.932,33

20.6641.04 09132100-9 19.000,00 2.277,47 25.052,13

20.6641.04 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 2.277,47 25.052,13

30.6641.04 09132100-9 35.500,00 4.255,27 46.807,93

30.6641.04 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 4.255,27 46.807,93

35.6641.04 09132100-4 2.300,00 289,14 3.618,10

20.6641.07 09132100-9 5.000,00 599,33 6.592,67

20.6641.07 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 599,33 6.592,67

30.6641.07 09132100-9 11.000,00 1.318,53 14.503,87

30.6641.07 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑ & ΕΤΟΣ 1.318,53 14.503,87

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
      
27.144,47

        
311.149,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 338.294,32

Β) Για το ΦΟΡΕΑ η  δαπάνη ανά κωδικό και ανά έτος είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΑ

Κ.Α CPVS Ποσότητα σε lt ΔΑΠΑΝΗ
2020 σε  €

ΔΑΠΑΝΗ
2019 σε  €

Σύνολο
σε  €

10.6643.01 09135100-5 2.823 1.242,12 1.157,43
2.399,55





10.6643.02 4.425 1.947,00 1.814,25 3.761,25

10.6643.03 4.425 1.947,00 1.814,25 3.761,25

10.6643.04 2.950 1.298,00 1.209,50 2.507,50

ΣΥΝΟΛΟ 12.429,55
Φ.Π.Α 24% 2.983,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.412,64

Γ) Για την Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ  η  δαπάνη ανά κωδικό και ανά έτος είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ  

ΚΑΕ CPVS Ποσότητα
σε lt 

ΔΑΠΑΝΗ
2020 σε

€

ΔΑΠΑΝΗ
2019 σε  €

Σύνολο σε
€

64.00.04 09132100-4 2.905 645,16 3.334,69 3.979,85
Σύνολο 3.979,85
Φ.Π.Α 24% 955,16
Γενικό 
Σύνολο 4.935,01

Δ) Για την Α’ ΒΑΘΜΙΑ  η  δαπάνη ανά κωδικό και ανά έτος είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑ  

Δ.Ε. CPVS  Ποσότητα σε
lt

ΔΑΠΑΝΗ
2020 σε

€

ΔΑΠΑΝΗ
2019 σε  €

Σύνολο
σε  €

ΑΕΤΟΥ

09135100-5

5.700 1.615,00 3.230,00 4.845,00
ΑΥΛΩΝΟΣ 1.200 340,00 680,00 1.020,00

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 8.182 2.318,23 4636,47 6.954,70
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 8.300 2.351,67 4703,33 7.055,00
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 8.600 2.436,67 4873,33 7.310,00

Σύνολο 27.184,70
Φ.Π.Α 24% 6.524,33
Γενικό 
Σύνολο 33.709,03





Δ) Για την Β’ ΒΑΘΜΙΑ  η  δαπάνη ανά έτος είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Β’ ΒΑΘΜΙΑ  

Δ.Ε. CPVS  Ποσότητα σε lt
ΔΑΠΑΝΗ
2020 σε

€

ΔΑΠΑΝΗ
2019 σε  €

Σύνολο σε  €

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
09135100-5

7.000 1.983,33 3.966,67 5.950,00
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 10.000 2.833,33 5.666,67 8.500,00
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 5.000 1.416,67 2.833,33 4.250,00

Σύνολο 18.700,00
Φ.Π.Α 24% 4.488,00
Γενικό Σύνολο 23.188,00

 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα µε το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄ /2016) και την αριθ. ΦΕΚ Α΄
Π1/2390/13  (ΦΕΚ  –  2677  ΒΒ/21-10-2013)  υπουργική  απόφαση  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
Τεχνικές διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Τα είδη που θα περιλαμβάνονται στην εν λόγω προμήθεια και θα χρησιμοποιηθούν για την  κίνηση
καθώς και την καλή λειτουργία των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Τριφυλίας και  των Ν.Π.
του Δήμου ,είναι το πετρέλαιο κίνησης και  η αμόλυβδη βενζίνη. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις αντίστοιχες ανάγκες κτιρίων του Δήμου του Νομικού προσώπου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης και των κτιρίων  σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας (γυμνάσια –
Λύκεια) και Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία –Δημοτικά και βενζίνης αμόλυβδης για τις ανάγκες του
(ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ) .
 Ο  προϋπολογισμός  της εν λόγω προμήθειας συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη,  συγκεντρωτικά, τις
καταναλώσεις των ανωτέρω ειδών που έγιναν το προηγούμενο έτος .
 Επίσης έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν  οι διευρυμένες ανάγκες μετακίνησης των οχημάτων   και
μηχανημάτων έργων. Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση είναι αδύνατη η ακριβής   πρόβλεψη
των αναγκών, γι΄ αυτό τα αντίστοιχα κονδύλια που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό αποτελούν
προεκτιμήσεις της Υπηρεσίας των ετήσιων αναγκών.
Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται σε τρεις  ομάδες :

1  η    ομάδα  : Καύσιμα  Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Αετού, Αυλώνας, Τριπύλης και Νομικών Προσώπων 
2  η    ομάδα   :   Καύσιμα Δ.Ε. Φιλιατρών 
3  η    ομάδα   : Πετρέλαιο θέρμανσης Δήμου Τριφυλίας και Νομικών Προσώπων 

Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης καθώς
και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.  Η ποιότητα των καυσίμων
πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.).

Ο Δήμος Τριφυλίας και τα Ν.Π. διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα
καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές
στο Γενικό Χημείο του Κράτους.





Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο µε  ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε  σφραγισμένες  προσφορές,  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής  η οποία θα δοθεί ως εξής:

Για τα καύσιμα:
Η τιμή προσφοράς θα δοθεί µε ποσοστό έκπτωσης επί  τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης,  μέσης  λιανικής  τιμής  πώλησης  εκάστου  είδους,  του  Παρατηρητηρίου
Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  για  την
συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου,
κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα
του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

ΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 

Η δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων  έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 415.539,00
ευρώ € (με Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 2019-2020, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και
θα βαρύνει τον πρ/σμό του Δήμου και των Ν.Π. 

Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  υποβάλλοντας
προσφορά για μία ή περισσότερες από τις ομάδες  για το σύνολο των ειδών της κάθε
ομάδας και  όχι για τα επιμέρους τμήματα των υπό προμήθεια ειδών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Οι προμηθευτές θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά
για το σύνολο των ειδών της ομάδας της  προμήθειας.
Στο φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν:
1. α)Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 ως ισχύ-

ει από την αρμόδια υπηρεσία (για τους συμμετέχοντες για την 1η  Ομάδα, για την 2η 
Ομάδα, την 3η Ομάδα και την 4η ομάδα). β) άδεια πωλητού πετρελαίου θέρμανσης, αν 
δεν καλύπτονται από την ως άνω άδεια (άρθρο 7 Ν.3054/02 (ΦΕΚ Α230/2-10-02): Ορ-
γάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις).

2. Υπεύθυνη δήλωση  του συμμετέχοντος (για τους συμμετέχοντες για την 1η Ομάδα , για
την 2η Ομάδα την 3η Ομάδα και την 4η ομάδα) με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύ-
θυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση
μεγαλύτερη των επτά (7) χιλιομέτρων από την έδρα του κάθε χώρου στάθμευσης των
οχημάτων.

3. Πιο αναλυτικά: Επειδή οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου βρίσκονται σε δύο Δη-
μοτικές Ενότητες (Κυπαρισσίας ,Φιλιατρών) τα καύσιμα θα διατεθούν ως εξής  :

ΟΜΑΔΑ 1- ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  -ΑΕΤΟΥ –ΑΥΛΩΝΟΣ –ΤΡΙΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ&
ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα (lt) Τιμή μονάδας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡ/ΣΜΟΣ

      ΤΜΗΜΑ 1

1 Πετρέλαιο κίνησης Δ.Ε
Κυπαρισσίας 66.000,00 1,16 76.560,00





ΤΜΗΜΑ 2

2 Πετρέλαιο κίνησης Δ.Ε.
Αετού

42.500,00 1,16 49.300,00

ΤΜΗΜΑ 3 

3 Πετρέλαιο κίνησης Δ.Ε.
Αυλώνος

41.500,00 1,16 48.140,00

       ΤΜΗΜΑ 4
4 Πετρέλαιο κίνησης Δ.Ε.

Τριπύλης 
16.000,00 1,16 18.560,00

        ΤΜΗΜΑ 5

5 Βενζίνη Αμόλυβδη Δ.Ε.
Κυπ/σίας 4.000,00 1,37 5.480,00

    ΤΜΗΜΑ 6

6 Βενζίνη αμόλυβδη Δ.Ε.
Αετού 1.000,00 1,37 1.370,00

      ΤΜΗΜΑ 7

7 Βενζίνη αμόλυβδη Δ.Ε.
Αυλώνος 1.600,00 1,37 2.192,00

ΤΜΗΜΑ 8

8 Βενζίνη αμόλυβδη
ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ ΑΕΤΟΥ 2.905,00 1,37 3.979,85

 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1-8
205.581,85

ΦΠΑ 24% 49.339,64

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 254.921,49

ΟΜΑΔΑ 2 -ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ





Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα (lt) Τιμή μονάδας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡ/ΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1

1 Πετρέλαιο κίνησης 54.500,00 1,16 63.220,00

ΤΜΗΜΑ 2

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 2.300,00 1,37 3.151,00

 
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1,2
66.371.00

ΦΠΑ 24% 15.929,05

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 82.300,04

Η δαπάνη για το πετρέλαιο θέρμανσης  για τις ανάγκες του Δήμου Τριφυλίας και των Ν.ΠΔ.Δ. είναι:

ΟΜΑΔΑ 3- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ-ΑΘΜΙΑ-ΒΘΜΙΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα
(lt)

Τιμή μονάδας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1

1
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Δ.Ε.
Αετού

1.500,00 0,85 1.275,00

ΤΜΗΜΑ 2

2
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Φορέα
Δ.Ε. Αετού 

2.950,00 0,85 2.507,50

ΤΜΗΜΑ 3  

3
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Α/ΘΜΙΑ
ΑΕΤΟΥ

5.700,00 0,85 4.845,00

ΤΜΗΜΑ 4

4
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Δ.Ε.
Κυπ/σίας

2.000,00 0,85 1.700,00

               ΤΜΗΜΑ 5

5 Πετρέλαιο
Θέρμανσης ΦΟΡΕΑ 4.425,00 0,85 3.761,25





Κυπ/σιας

ΤΜΗΜΑ 6

6
Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΥΠ.
8.300,00 0,85 7.055,00

ΤΜΗΜΑ 7

7
Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Β/ΘΜΙΑΣ ΚΥΠ
10.000,00 0,85              8.500,00

ΤΜΗΜΑ 8

8
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Α/ΘΜΙΑ
Αυλώνος

1.200,00 0,85               1.020,00

ΤΜΗΜΑ 9

9
Πετρέλαιο

θέρμανσης Δ.Ε.
Γαργαλιάνων

2.200,00 0,85 1.870,00

ΤΜΗΜΑ 10

10
Πετρέλαιο

θέρμανσης ΦΟΡΕΑ
Δ.Ε. Γαργαλιάνων

2.823,00 0,85 2.399,55

ΤΜΗΜΑ 11

11
Πετρέλαιο

θέρμανσης Α/ΘΜΙΑ
Δ.Ε. Γαργαλιάνων

8.182,00 0,85 6.954,70

ΤΜΗΜΑ 12

12
Πετρέλαιο

θέρμανσης Β/ΘΜΙΑ
Δ.Ε. Γαργαλιάνων

7.000,00 0,85 5.950,00

ΤΜΗΜΑ 13

13
Πετρέλαιο

θέρμανσης ΦΟΡΕΑ
Δ.Ε. Φιλιατρών

4.425,00 0,85 3.761,25

ΤΜΗΜΑ 14

14
Πετρέλαιο

θέρμανσης Α/ΘΜΙΑ
Δ.Ε. Φιλιατρών

8.600,00 0,85 7.310,00

ΤΜΗΜΑ 15

15
Πετρέλαιο

θέρμανσης Β/ΘΜΙΑ
Δ.Ε. Φιλιατρών

5.000,00 0,85 4.250,00

ΣΥΝΟΛΟ 63.159,25
ΦΠΑ 24%             15.158,22

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 78.317,47

Φιλιατρά,  20 /01/2019                                                                       Φιλιατρά, 23  /01 /2019
Η Συντάξας                                                                            Ο Δ/ντής Τ.Υ.





Χαρ. Δημοπούλου                                                                         Γεώργιος Γκόνης
   Πολιτικός μηχανικός                                                                  Πολιτικός μηχανικός

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα  προς  προμήθεια  καύσιμα  θα  είναι  απολύτως  σύμφωνα  με  τις  επίσημες  κρατικές
προδιαγραφές οι οποίες έχουν καθοριστεί με Υπουργικές Αποφάσεις και συγκεκριμένα με
τις υπ αριθ. 354/2000 και 355/2000 Υπουργικές Αποφάσεις , που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ
410Β/11-4-2001.  Επίσης  θα  είναι  σύμφωνα  με  οποιονδήποτε  Νόμο  σχετικό  με
προδιαγραφές καυσίμων τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι παρούσες  τεχνικές  προδιαγραφές  αφορούν στην προμήθεια  καυσίμων,
δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης, για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. του.

1. Πετρέλαιο κίνησης

Πίνακας 1.1

Οι εκτιμώμενες ποσότητες του απαραίτητου πετρελαίου Diesel κίνησης για την κάλυψη
των αναγκών των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού βρίσκονται στους παραπάνω πίνακες.
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 Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμών». 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  ιχνηθετών.  Οι  προβλεπόμενες  προδιαγραφές  και  μέθοδοι  ελέγχου  του
πετρελαίου  κίνησης,  πάντα  σύμφωνα  με  την  απόφαση  514/2004,  παρουσιάζονται
στους δύο παρακάτω πίνακες :





(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1.1 (0,3 % m/m μέγιστο)
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 διυλιστήρια από την
απαίτηση  του  0,3  %  m/m  μέγιστου  ανθρακούχου  υπολείμματος   προ  της
προσθήκης βελτιωτικών.
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα
10 %, 50 % και 90 % κατά όγκο.

Παράμετρος Μονάδες
             Όρια Μέθ. ελέγχου
Ελαχ. Μεγ.

Αριθμός κετανίου 51,0 - EN IEO 5165
EN 15195

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάν-
θρακες

% κατά
βάρος

- 8 EN 12916

Περιεκτικότητα σε μεθυλε-
στέρες λιπαρών οξέων (FAME)

% κατά όγκο 7 EN 14078





Πίνακας 1.2

Παράμετρος Μονάδα
Μέγιστα όρια Μέθοδος ελέγχου

Κλάση Α (β) Κλάση C (β)

Θερμοκρασία αποφράξεως 
ψυχρού φίλτρου (CFPP) (α)

oC +5 -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 την 1η

Οκτωβρίου  οφείλουν  να  παραδίδουν  πετρέλαιο  με  χαρακτηριστικά  ροής  της
χειμερινής περιόδου.

Παράμετρος Μον.
Όρια Μέθ.ελεγχου

Ελαχ. Μεγ.

Δείκτης κετανίου 46,0 - EN ISO 4264

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

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN ISO 2719

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 
10% υπολείμματος απόστα-
ξης)

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370

Τέφρα % κατά
βάρος

- 0,01 EN ISO 6245

Νερό mg / kg - 200 EN ISO 12937

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 
ώρες στους 50 oC)

Κλάση 1 EN ISO 2160

Αντοχή στην οξείδωση g/m3 - 25 EN ISO 12205

Αιωρούμενα σωματίδια mg / kg - 24 EN 12662

Λιπαντικότητα, διορθωμένη 
διάμετρος φθοράς σφαιριδί-
ου (wsd 1,4) στους 60 οC

μm - 460 EN ISO 12156-1

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

Απόσταξη :

Συμπύκνωμα στους 250 oC

Συμπύκνωμα στους 350 oC 
Συμπύκνωμα 95 % κατά όγκο (β)

% κατά όγκο
% κατά όγκο

oC

8
5
-

65
3
6

EN ISO 3405

Περιεκτικότητα σε θείο mg / kg - 10 ΕΝ ISO 20846
EN ISO 20884





(β) Όπου :
Κλάση Α (Θερινή περίοδος) : Από  01  /  04  έως  30  /  09 κάθε
έτους. Κλάση C (Χειμερινή περίοδος)  : Από 01 / 10 έως 31 / 03 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 ISO 2719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens 
closed cup method.

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

EN ISO 3170 Petroleum liquids. Manual sampling.
EN ISO 3171 Petroleum liquids. Automatic pipeline sampling.

EN ISO 3405 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 4264 Petroleum products - Distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 5165 Petroleum products. Determination of the ignition quality of diesel fuels. Cetane 
engine method.

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash.

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

EN ISO 12156-1 Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998)

Πρότυπο Τίτλος
EN ISO 12185 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 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates

ΕΝ 12916 Petroleum products. Determination of aromatic hydrocarbon types in middle 
distillates. High performance liquid chromatography. Method with refractive 
index detection.

EN ISO 12937 Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration 
method

ΕΝ 14078 Liquid petroleum products. Determination of fatty acid methyl ester (FAME) 
content in middle distillates. Infrared spectrometry method.





EN 14275 Automotive fuels. Assessment of petrol and diesel fuel quality. Sampling from 
retail site pumps and commercial site fuel dispensers.

ΕΝ 15195 Liquid petroleum products. Determination of ignition delay and derived cetane
number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume 
chamber.

EN 15751 Automotive fuels. Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with 
diesel fuel. Determination of oxidation stability by accelerated oxidation 
method.

ΕΝ ISO 20846 Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. 
Ultraviolet fluorescence method.

ΕΝ ISO 20884 Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. 
Wavelength - dispersive X - ray fluorescence spectrometry.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3170
ή ΕΛΟΤ ΕΝ 3171 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14275 ή σύμφωνα με την απόφαση 13/85 του Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου   (ΦΕΚ 314 Β’/1985) και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των
ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 548/1998
(ΦΕΚ 127 Β’/18-2-1999).

1. 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  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 298:1992.Για  τη  βελτίωση  των  χαρακτηριστικών
ποιότητας  της  αμόλυβδης  βενζίνης  επιτρέπεται  η  χρήση  προσθέτων.  Τα  πρόσθετα  αυτά
πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, 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.Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης,
σύμφωνα  με  την  απόφαση  του  Ανώτατου  Χημικού  Συμβουλίου  510/2004  «Καύσιμα
Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών», παρουσιάζονται στους
δύο παρακάτω πίνακες :





Πίνακας 2.1

Παράμετρος Μονάδες
Όρια Μέθοδοι 

ελέγχουΕλαχ. Μεγ.

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON 95,0 - prEN ISO 5164
Αριθμός οκτανίου κινητήρα, MON 85,0 - prEN ISO 5163
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 720 775 EN ISO 3675

EN ISO 12185
Περιεκτικότητα σε μόλυβδο mg/lt - 5 prEN 237
Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536

Περιεκτικότητα σε θείο mg / kg - 10,0 ΕΝ ISO 20846
EN ISO 20884

Ανάλυση υδρογονανθράκων
% κατά

όγκο
-Ολεφίνες - 18,0 prEN 14517

- Αρωματικοί - 35,0 ASTM D 1319
-Βενζόλιο - 1,00 ΕΝ 12177

ΕΝ 238
prEN 14517

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες σε 
50 oC)

Διαβάθμιση Κλάση 1 EN ISO 2160

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % κατά
βάρος

- 2.7 ΕΝ 1601
ΕΝ 13132

Οξυγονούχες ουσίες

% κατά
όγκο

ΕΝ 1601
-Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθε-
ροποιητές)

- 3,0 ΕΝ 13132

-Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθή-
κη σταθεροποιητών)

- 5,0

-Ισοπροπυλική αλκοόλη - 10,0
-Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη - 7,0

-Ισοβουτυλική αλκοόλη - 10,0

-Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άν-
θρακα ανά μόριο

- 15,0

-Άλλες οξυγονούχες ενώσιες - 10,0

Πίνακας 2.2





(α) Κλάση Α (Θερινή περίοδος) : Από  01/05  έως  30/09 κάθε
έτους. Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 01/11 έως 31/03 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.

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.
(β) Όπου VP = Τάση ατμών, Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C.

Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι που αναφέρονται στους πίνακες 2.1
και  2.2  περιλαμβάνουν  δεδομένα  ακριβείας.  Σε  περιπτώσεις  αμφισβητήσεων,  τα
αποτελέσματα  των  δοκιμών  αξιολογούνται  και  ερμηνεύονται  σύμφωνα  με  το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 4259.

Οι τίτλοι  των προτύπων που αναφέρονται  στις  μεθόδους ελέγχου στους δύο
παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 2.3

Πρότυπο Τίτλος
prEN 237 Methods of test for petroleum and its products.

ΕΝ 238 Methods of test for petroleum and its products. Liquid petroleum 
products. Petrol. Determination of the benzene content by infrared 
spectrometry.

ΕΝ 1601 Methods of test for petroleum and its products. Liquid petroleum products. 
Unleaded petrol. Determination of organic oxygenate compounds and total 
organically bound oxygen content by gas chromatography (O-FID).

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

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι 
ελέγχουΚλάση Α 

(α)
Κλάση C 
(α)

Κλάση C1 (α)

Τάση ατμών KPa Ελάχιστο 45,0 50,0 50,0 EN 13016-1
Μέγιστο 60,0 80,0 80,0

Απόσταξη EN ISO 3405
% απόσταγμα στους 70 
oC

% κατά Ελάχιστο 20,0 22,0 22,0
Όγκο Μέγιστο 48,0 50,0 50,0

% απόσταγμα στους 100 
oC

% κατά Ελάχιστο 46,0 46,0 46,0
Όγκο Μέγιστο 71,0 71,0 71,0

% απόσταγμα στους 150 
oC

% κατά Ελάχιστο 75,0 75,0 75,0
Όγκο Μέγιστο - - -

Τέλος απόσταξης oC Ελάχιστο 210 210 210
Υπόλειμμα απόσταξης % κατά 

όγκο
Μέγιστο 2 2 2

Δείκτης απόσταξης (VLI) Μέγιστο - - 1.050
(10VP+7E70) (β)





EN ISO 3170 Petroleum liquids. Manual sampling.

EN ISO 3171 Petroleum liquids. Automatic pipeline sampling.

ΕΝ ISO 3405 Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

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

prEN ISO 5163 Petroleum products. Determination of knock characteristics of motor and 
aviation fuels. Motor method.

prEN ISO 5164 Petroleum products. Determination of knock characteristics of motor fuels. 
Research method.

EN ISO 6246 Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet 
evaporation method.

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method.

ΕΝ 12177 Methods of test for petroleum and its products. Liquid petroleum products. 
Unleaded petroleum. Determination of benzene content by gas 
chromatography.

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

EN 13016-1 Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air 
saturated vapour pressure (ASVP).

ΕΝ 13132 Methods of test for petroleum and its products. Liquid petroleum products. 
Unleaded petrol. Determination of organic oxygenate compounds and total 
organically bound oxygen content by gas chromatography using column switching.

EN 14275 Automotive fuels. Assessment of petrol and diesel fuel quality. Sampling from 
retail site pumps and commercial site fuel dispensers.

prEN 14517 Methods of test for petroleum and its products.

ΕΝ ISO 20846 Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. 
Ultraviolet fluorescence method.

ΕΝ ISO 20847 Methods of test for petroleum and its products.

ΕΝ ISO 20884 Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. 
Wavelength - dispersive X - ray fluorescence spectrometry.

ASTM D 1319 Standard test method for hydrocarbon types in liquid petroleum products by 
fluorescent indicator absorption.

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
3170  ή   ΕΛΟΤ  ΕΝ  3171  ή  ΕΛΟΤ  ΕΝ  14275  ή  σύμφωνα  με  την  απόφαση  13/85  του
Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου  (ΦΕΚ  314  Β’/1985)  και  τα  δείγματα  εξετάζονται
σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών,  όπως προβλέπεται  στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση με αριθμό 548/1998 (ΦΕΚ 127 Β’/18-2-1999).

2. Πετρέλαιο θέρμανσης
Οι  εκτιμώμενες  ποσότητες  του απαραίτητου πετρελαίου θέρμανσης για  την κάλυψη
των αναγκών των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού είναι στους παραπάνω πίνακες. 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   Ανώτατου   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 Ανώτατου 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,  σύμφωνα με  την  απόφαση  467/2002,
καθώς και την Κ. Υ. Α. 96/2014 όσον αφορά στη μέγιστη κατά βάρος περιεκτικότητα σε
θείο, παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 3.1

Παράμετρος Μονάδες
Όρια Μέθοδ.

ελέγχουΕλαχ. Μεγ.

Δείκτης κετανίου 40 - EN ISO 4264
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 Να αναφέρεται EN ISO 3675

EN ISO 12185

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 2719
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10 % υπολείμματος 
απόσταξης)

% κατά
βάρος

- 0,30 EN ISO 10370

Τέφρα % κατά
βάρος

- 0,02 EN ISO 6245

Νερό και υπόστημα % κατά
όγκο

- 0,10 ASTM D 1796

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α) Κλάση 3 EN ISO 2160
Περιεκτικότητα σε θείο % κατά

βάρος
- 0,10 EN ISO 14596

EN ISO 8754
EN 24260

Ιξώδες στους 40 oC
mm2/s

-
6 EN ISO 3104

Απόσταξη : Απόσταγμα στους 350 oC % κατά
όγκο

85 - EN ISO 3405

(α) Διάρκεια : 3 ώρες

Πίνακας 3.2

Παράμετρος Μονάδα
Όρια Μέθ/δος

ελέγχουΚατηγορία Α Κατηγορία Β





Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλ-
τρου (CFPP)

oC - -5 EN 116
Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D 97

ASTM D 5950
ISO 3016

Όπου :
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 01 / 04  έως 30 / 09 κάθε έτους
Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) :   Από 01 / 10 έως 31 / 03 κάθε  έτους

Πίνακας 3.3

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

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 2719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point -
Pensky - Martens closed cup method.

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

EN ISO 3170 Petroleum liquids. Manual sampling.

EN ISO 3171 Petroleum liquids. Automatic pipeline sampling.

EN ISO 3405 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 4264 Petroleum products - Distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245 Petroleum products - Dεtermination of ash.

EN ISO 8754 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy dispensive
XRF method.

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

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

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

EN 24260 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content 
- Wickbold combustion method.

ASTM D 97, ASTM D 5950 και 
ISO 3016

Determination of pour point of petroleum products.

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  Ανώτατου  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).

Φιλιατρά 20/01/2019                                                  Φιλιατρά  23  /01/2019
  
   Η Συντάξας                                                                             Ο Δ/ντής Τ.Υ. 

   Χαρ. Δημοπούλου         Γεώργιος Γκόνης                    
              Πολιτικός μηχανικός               Πολιτικός μηχανικός               
                                                                                                                                              

ΙV. ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων  αφορά στην Ετήσια προμήθεια καυσίμων έτους 2019-
2020  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου,  των  Νομικών  Προσώπων  του  (ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ,ΦΟΡΕΑ)
καθώς  και   των  Σχολικών  Επιτροπών  του  (πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας).
Συγκεκριμένα  αμόλυβδης  βενζίνης,  πετρελαίου  κίνησης  για  τα  αυτοκίνητα  και  τα
μηχανήματα καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια.  Η λυμένη αξία σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 415.539,00 € με ΦΠΑ.. 

Ανάδοχος στα παραπάνω θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την
διαδικασία  του  Διεθνή  Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού  Διαγωνισμού,  για  την  εκτέλεση  της
προμήθειας.
Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του, χωρίς ο Δήμος  και τα Νομικά Πρόσωπα του να υποχρεούνται να
προμηθευτούν  όλα  τα  είδη  ή  όλες  τις  ποσότητες  των  ειδών  που  περιγράφονται  στην
εκτιμώμενη  αξία  σύμβασης  της  παρούσας.  Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο
ποσόν των 415.539,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΆΡΘΡΟ 2Ο – Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με:

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτο-
διοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

 Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α'/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο-
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

 Του Ν.  3463/2006 (ΦΕΚ 114  Α’/08-06-2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και  Κοινοτή-





των» και ιδίως  του 209ου άρθρου, όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με την

3η παράγραφο του 22ου άρθρου του Ν. 3536/2007 (/ΦΕΚ 42 Α’/23-02-2007) «Ειδικές
ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής  και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες  διατάξεις».

 Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

 Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματι-
κών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμ-
βάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

 Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της απο-
κεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως της Ζ’ παραγράφου του.

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικα-
τάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτι-
κή διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο-
λόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο-
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

 Του Ν. 42502014 (/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροπο-
ποίηση  Διατάξεων  του  Π. Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

 Του  N.4257/2014  (ΦΕΚ  93  Α’/14-04-2014)  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 63ου άρθρου.

 Του  Ν.4270/2014  (ΦΕΚ 143  Α’/28-06-2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και
εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις».

 Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’/19-03-201)5 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του 37ου άρθρου.

 Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/25-09-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών
και άλλες διατάξεις».

 Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β’/04-02-2010 – Διόρθωση
σφάλματος στο ΦΕΚ 152 Β’/17-02-2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτα-
του ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά
Αυτοκίνητα».

 Της  Απόφασης   του  Ανώτατου   Χημικού  Συμβουλίου   316/24-11-2010  (ΦΕΚ  501     
Β’/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ,  προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου».

 Της  Απόφασης  του  Ανώτατου  Χημικού  Συμβουλίου  514/7-10-2004  (ΦΕΚ  1490
Β’/09-10-2006)  «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμών».

 Της  Απόφασης   του   Ανώτατου   Χημικού   Συμβουλίου   460/14-09-2009   (ΦΕΚ   67
Β’/28-01-2010)  «Τροποποίηση  της  Απόφασης  του  Ανώτατου  Χημικού  Συμβουλίου





92/2009  «Προσαρμογή  στην  τεχνική  πρόοδο της Απόφασης  του Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10- 2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο
κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», καθώς και της Απόφασης του Ανώτατου
Χημικού Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β’/17-08-2005) «Εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και
ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»».

 Της  Απόφασης  του  Ανώτατου  Χημικού  Συμβουλίου  510/07-10-2004  (ΦΕΚ  872
Β’/04-06-2007)  «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη -  Απαιτήσεις και Μέθοδοι
Δοκιμών».

 Της  Απόφασης  του  Ανώτατου  Χημικού  Συμβουλίου  467/19-12-2002  (ΦΕΚ  1531
Β’/16-10-2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης».

 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 468/19-12-2002 (ΦΕΚ 1273 Β΄/05-
09-2003 – Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1630 Β’/2003) «Διαδικασίες  χρωματισμού
και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».

 Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 96/2014/14 (ΦΕΚ 2136 Β’/05-08-2014) «Εναρμόνιση
της  Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε
θείο»».

 Της με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως 

του 4ου άρθρου της.

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τα έγγραφα της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού  
β) H παρούσα μελέτη
γ) Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
δ) Η προσφορά του αναδόχου

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Οι ενδιαφερόμενοι  που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις
εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης της μελέτης προ Φ.Π.Α.: 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2%
1 205.581,85 € 4.112,00 €

2 66.371,00 € 1.328,00 €

3 63.159,25 € 1.264,00 €

Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  προμηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  το
αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  της  προμήθειας,  επιστρέφεται  μετά  την  κατάθεση  της
προβλεπόμενης  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης.





ΑΡΘΡΟ 5ο 
Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων την ημέρα
παράδοσης στο νομό Μεσσηνίας είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρ-
κεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γί-
νεται  με  ένταλμα  που  θα  εκδίδεται  μετά  την  τμηματική  παραλαβή  των  καυσίμων  και
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα
και καταλληλότητα των καυσίμων. Επειδή η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμ-
φωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή
αμέσως μετά την παράδοση των ειδών.  Η προσφερόμενη έκπτωση των υγρών καυσίμων εί-
ναι σταθερή και αμετάβλητη σ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κα-
νένα λόγο σε αναθεώρηση. Οι συμμετέχοντες δύνανται να δώσουν και αρνητικό ποσοστό
έκπτωση έως 5%. Ν.4257/14 ΑΡΘ.63 
Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων θα γίνεται, μετά την εκκαθάριση της
δαπάνης  σύμφωνα  με  το  λογιστικό  των  ΟΤΑ  και  τη  θεώρηση  του  1ου  χρηματικού
εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου , σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Εβδομαδιαία  ή  μηνιαία,  θα  εκδίδονται  τιμολόγια  του  προμηθευτή  τα  οποία  θα
επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του Δήμου ξεχωριστά και στα οποία
θα  αναγράφονται  συγκεντρωτικά  τα  διαφορετικά  παρεχόμενα  είδη  καυσίμου  που
προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται  η μέση διαμορφούμενη τιμή
λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί
της  συγκεκριμένης  τιμής  πώλησης  και  είδους.  Ο  Δήμος  και  τα  Νομικά  Πρόσωπα
υποχρεούται  να  εξοφλούν  τον  προμηθευτή  το  συντομότερο  δυνατόν  μετά  από  την
παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει
τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά
από κάθε παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται
να προσέλθει, σύμφωνα µε το αρ. 105 του Ν. 4412/2016 εντός Δέκα πέντε  (15) ημερών
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή των σχετικών Συμ-
βάσεων, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες κατά το αρ. 72 του Ν. 4412/2016 εγγυητι-
κές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό
(5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε φορέα. Συγκεκριμένα μετά την έκδοση
απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κλη-
θεί για την υπογραφή των επιμέρους Συμβάσεων µε τον κάθε φορέα . Εάν ο προμηθευτής
στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκ-
πτωτος µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης
και μετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προμήθειας από την αρ-
μόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα µε το αρ. 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ως ορίζεται στο
άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα ορίζεται
από τη σύμβαση.
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η
προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα
του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση
της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος





με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να
καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά ,η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων
του κάθε είδους καυσίμου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για
το σύνολο των προς  προμήθεια  καυσίμων  είτε  για  δημοτικές  ενότητες  είτε  για  Νομικά
Πρόσωπα για το σύνολο όμως της ποσότητας. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προ-
σφορές που αναφέρονται μόνο για μία δημοτική ενότητα ή για ένα Νομικό Πρόσωπο, με
την προϋπόθεση ότι  θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους
καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπο-
ρεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η
σχετική νομοθεσία. Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και
να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από την εκάστοτε υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη 
και υποχρέωση του Δήμου. 

ΆΡΘΡΟ  11ο
Τροποποίηση Σύμβασης 
Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/201641, έχει μεταφερθεί, o κανόνας των ''ήσσονος
αξίας" ή ''de minimis' τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη
νομολογία  του  Δικαστηρίου,  και  αποτυπώθηκε  στην  αντίστοιχη  διάταξη  της  Οδηγίας
2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της σύμβα-
σης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, όπως εκτίθεται αναλυτικά στη συνέχεια, εί-
ναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην αιτιολογική
σκέψη (107) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ42 αναφέρεται:  «Τροποποιήσεις της σύμβασης που
οδηγούν σε ελάσσονος σημασίας μεταβολή της αξίας της, μέχρι κάποιου ορίου, θα πρέπει
να είναι πάντα δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας. Προς
τούτο και προκειμένου να εξασφαλιστεί νομική ασφάλεια, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να
προβλέπει ελάχιστα κατώτατα όρια κάτω των οποίων δεν απαιτείται νέα διαδικασία προ-
μήθειας. Τροποποιήσεις της σύμβασης άνω των εν λόγω κατώτατων ορίων θα πρέπει να εί-
ναι δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας, εφόσον συμμορ-
φώνεται με τις σχετικές προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.» Οι προϋποθέσεις που θα
πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των «de minimis" τρο-
ποποιήσεων είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:
 Ι. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών 
Η εν λόγω απαίτηση ουσιαστικά διαμορφώνει τον κανόνα ότι τροποποιήσεις της αρχικής
σύμβασης, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών,
όπως αυτά έχουν μεταφερθεί στις εθνικές διατάξεις και ειδικότερα:
-στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι 
-στο άρθρο 235 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ & 
-στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών, 
θεωρούνται ελάσσονος αξίας τροποποιήσεις και, κατά συνέπεια, επιτρεπτές, εφόσον πλη-
ρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις που εκτίθενται στη συνέχεια.
ΙΙ. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό 





Ειδικότερα,  προβλέπεται  ότι  η  αξία  της «ήσσονος  αξίας»  τροποποίησης,  δεν  πρέπει  να
υπερβαίνει:
-το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπη-
ρεσιών του Βιβλίου Ι και για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν.
4412/2016,

Φιλιατρά 20/01/2019                                                  Φιλιατρά  23  /01/2019
  
   Η Συντάξας                                                                             Ο Δ/ντής Τ.Υ. 

   Χαρ. Δημοπούλου         Γεώργιος Γκόνης                    
              Πολιτικός μηχανικός               Πολιτικός μηχανικός                
                                                                                                                                              

V.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ





1 Αετού Τ.Κ. Κοπανακίου

2 Κυπαρισσίας Δ.Κ. Κυπαρισσία

3 Αυλώνα Τ.Κ. Καλό Νερό

4 Γαργαλιάνων
Δ.Κ. Γαργαλιάνοι

5 Φιλιατρών Δ.Κ. Φιλιατρά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ........................................................, έδρα ........................….., οδός 

…………………

αριθμός......, τηλέφωνο.........................., fax.................





ΟΜΑΔΑ  1-ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ–ΔΗΜΟΥ & ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1. Πετρέλαιο κίνησης ΔΕ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 

%

2. Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

%

3. Αμόλυβδη ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ

%

Κυπαρισσία………/……/2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ........................................................, έδρα ........................….., οδός 

…………………

αριθμός......, λέφωνο.............................., fax.................

ΟΜΑΔΑ 2- ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  -ΑΕΤΟΥ –ΑΥΛΩΝΟΣ –ΤΡΙΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ& ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ





Κυπαρισσία………/……/2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ........................................................, έδρα ........................….., οδός 

…………………

αριθμός......, τηλέφωνο.........................., fax

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πετρέλαιο κίνησης Δ.Ε  Κυπαρισσίας 
%

2 Πετρέλαιο κίνησης Δ.Ε. Αετού %

3 Πετρέλαιο κίνησης Δ.Ε. Αυλώνος
%

4. Πετρέλαιο κίνησης Δ.Ε. Τριπύλης
%

5 Βενζίνη Αμόλυβδη Δ.Ε. Κυπ/σίας %

6 Βενζίνη αμόλυβδη Δ.Ε. Αετού
%

7 Βενζίνη αμόλυβδη Δ.Ε. Αυλώνος %

8 Βενζίνη αμόλυβδη ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ 
ΑΕΤΟΥ %





ΟΜΑΔΑ 3 -ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πετρέλαιο κίνησης %

2 Βενζίνη Αμόλυβδη %

Κυπαρισσία………/……/2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ........................................................, έδρα ........................….., οδός 

…………………

αριθμός......, τηλέφωνο.........................., fax





ΟΜΑΔΑ 4- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ-ΑΘΜΙΑ-ΒΘΜΙΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΜΗΜΑ 1

1
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Δ.Ε.
Αετού

%

ΤΜΗΜΑ2

2
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Φορέα
Δ.Ε. Αετού 

%

ΤΜΗΜΑ 3

3
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Α/ΘΜΙΑ
ΑΕΤΟΥ

%

ΤΜΗΜΑ 4

4
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Δ.Ε.
Κυπ/σίας

%

ΤΜΗΜΑ 5

5
Πετρέλαιο

Θέρμανσης ΦΟΡΕΑ
Κυπ/σιας

%

ΤΜΗΜΑ 6

6
Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΥΠ.
%

ΤΜΗΜΑ 7

7
Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Β/ΘΜΙΑΣ ΚΥΠ
%

ΤΜΗΜΑ 8

8
Πετρέλαιο

Θέρμανσης Α/ΘΜΙΑ
Αυλώνος

%

ΤΜΗΜΑ 9

9
Πετρέλαιο

θέρμανσης Δ.Ε.
Γαργαλιάνων

%

ΤΜΗΜΑ 10

10
Πετρέλαιο

θέρμανσης ΦΟΡΕΑ
Δ.Ε. Γαργαλιάνων

%

ΤΜΗΜΑ 11





11
Πετρέλαιο

θέρμανσης Α/ΘΜΙΑ
Δ.Ε. Γαργαλιάνων

%

ΤΜΗΜΑ 12

12
Πετρέλαιο

θέρμανσης Β/ΘΜΙΑ
Δ.Ε. Γαργαλιάνων

%

ΤΜΗΜΑ 13

13
Πετρέλαιο

θέρμανσης ΦΟΡΕΑ
Δ.Ε. Φιλιατρών

%

ΤΜΗΜΑ 14

14
Πετρέλαιο

θέρμανσης Α/ΘΜΙΑ
Δ.Ε. Φιλιατρών

%

ΤΜΗΜΑ 15

15
Πετρέλαιο

θέρμανσης Β/ΘΜΙΑ
Δ.Ε. Φιλιατρών

%

Κυπαρισσία………/……/2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης  (Πλήρης  επωνυμία  Πιστωτικού  Ιδρύματος  …………………………….  /  ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -  ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα8) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ9.

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  …………………………10 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) .......................

7  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
8  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
9  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 

10   ο.π. υποσ. 3.





…………………………………..
β)  (πλήρη  επωνυμία)  ......................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
γ)  (πλήρη  επωνυμία)  .....................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..11 

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  .....................................................12 της/του  (Αναθέτουσας  Αρχής  /
Αναθέτοντος φορέα),  για την ανάδειξη αναδόχου για  την ανάθεση της σύμβασης:  “(τίτλος
σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα .............13 

Η παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στην  ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 14 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 15.  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 της. 
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 εκδίδουμε16.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

11  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

12  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών. 
13 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός 
του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

14  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
15  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. 

16  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.





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης  (Πλήρης  επωνυμία  Πιστωτικού  Ιδρύματος  ……./ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
ευρώ………………………………………………………………………..4  υπέρ του: 

(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ........,   ΑΦΜ:  ........
(διεύθυνση) ..........., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  .............,  ΑΦΜ:  .........
(διεύθυνση) ...................... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με
όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για  την  καλή  εκτέλεση  του/ων  τμήματος/των ..5/  της  υπ  αριθ.  .....  σύμβασης  “(τίτλος  σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται  στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί  ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
ή 
μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 

σύμβαση.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8  Ειδικά  για τις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών,  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης,  για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016). 

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.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 

Στην  Κυπαρισσία  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  ……………ημέρα   …………. οι  κατωτέρω
συμβαλλόμενοι :

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ, Δήμαρχος του Δήμου Τριφυλίας, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου.

2. «………………………………………  » με  έδρα  ………………………………….   –  Τ.Κ.  ……….,  Α.Φ.Μ.

…………………….  –  Δ.Ο.Υ.  …………..………….,   νόμιμα  εκπροσωπούμενη  από  τον κ.

……………………………  του ……………. με Α.Δ.Τ. ………………………., στην οποία  ανατέθηκε η προμή-

θεια  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ σύμφωνα  με την  ………………………...,  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1-Αντικείμενο 

Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων,  αναθέτει  στον  προμηθευτή,  για  λογαριασμό  του  Δήμου,  την  προμήθεια
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια πετρελαιοειδών  σύμφωνα με τους όρους της Αριθμ.Πρωτ.:
…………………… Διακήρυξης και της από ………….. προσφοράς του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικό Τίμημα

ΚΑΥΣΙΜΑ:

 Η έκπτωση στη μέση διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης είναι ……………  .

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

(λίτρα)

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(Σύμφωνα με την

διακήρυξη)

1.

2.

3.

4.

ΑΡΘΡΟ 3-Αναπροσαρμογή τιμής

Όσον αφορά τα καύσιμα η τιμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης είναι η νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτές προσδιορίζονται από τη
Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Μεσσηνίας, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία(άρθρο 62 του
Ν. 4257/2014), εφαρμοζόμενης της προσφερόμενης έκπτωσης. 

ΑΡΘΡΟ 4- Διάρκεια -Χρόνος παράδοσης υλικών

Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και  έως
ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την κάλυψη του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ή
μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων .

ΣΕΛ. 1





Η  παράδοση  των  καυσίμων  κίνησης  θα  ενεργείται  τμηματικά  και  ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  ανάγκες  των
Υπηρεσιών του Δήμου ή των Νομικών προσώπων,  κατά τις εργάσιμες μέρες και  ώρες,  μετά από γραπτή
εντολή  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου ή αντίστοιχα  των φορέων που αναφέρονται  στη  παρούσα.  Ο
προμηθευτής όμως θα είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε δημοτικό κτίριο ή κτίριο του Νομικού Προσώπου που θα υπο-
δεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από το Δήμο  ή από το Νομικό Πρόσωπο με έγγραφη εντολή και σε
ποσότητες που αυτό θα αναφέρει εντός δύο (2) ημερών από την εντολή.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία της παραγγελίας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα,  νωρίτερα, κατ’
ελάχιστον.
 

ΑΡΘΡΟ 5 -Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

5.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές παραλαβής 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.  

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  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 αναδόχου ή 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΄εφεση 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.

5.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε
10 ημέρες από την παραλαβή τους. 

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.  Οι  τυχόν
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΣΕΛ. 2





ΑΡΘΡΟ 6 -Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 7-Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  παραδοτέων  ειδών  είναι  αυτές  που  περιγράφονται  στην   Πρωτ.:

………………………………………   Διακήρυξη,  καθώς  και  στην  προσφορά  του  προμηθευτή  οι  οποίες

επισυνάπτονται  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης με αριθμό ……………………….. της ……………..  ύψους

5% της συνολικής αξίας (…………………..€)  πλην το Φ.Π.Α. (………………………..€) ήτοι  ποσού: «ΕΥΡΩ»

(………………….€) …………………. χιλιάδες ………………………………. ευρώ και ………………… λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 9-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. 

Τρόπος Πληρωμής

9.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής : 
Το  100% της  συμβατικής  αξίας  των πετρελαιοειδών  των τμηματικών  παραλαβών και  εφόσον  η  Επιτροπή
Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών . 
Επειδή η παράδοση των πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα των υγρών καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις
προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοσή των
ειδών. Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή για τα υγρά καύσιμα εντός διαστήματος εξήντα (60)
ημερών, για δε τα λιπαντικά κατά τον αυτό τρόπο, δηλαδή, εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από της
παραλαβής αυτών και της εκδόσεως τιμολογίων και προσκομίσεως όλων των απαραίτητων για την πληρωμή
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή
της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της  16ης Φεβρουαρίου  2011  για  την  καταπολέμηση  των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές). 
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. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον Δήμο Τριφυλίας  πέραν του παραπάνω χρονικού διαστήμα-
τος και μόνο για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό ο προμηθευτής δικαιούται να κινήσει διαδικασία καταβολής αυ-
τών των νομίμων κάθε φορά τόκων υπερημερίας.
Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με τον
τρόπο  ή  χρόνο  πληρωμής-εξόφλησης  της  αξίας  των  ειδών  ή  και  άλλες  πιθανές  ρήτρες,  σε  περίπτωση
καθυστέρησης της πληρωμής από τον Δήμο Τριφυλίας δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του Δήμου και
δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του Δήμου Τριφυλίας προς τον προμηθευτή ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα
στον προμηθευτή έναντι του Δήμου.
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9.2. Toν 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: 
1) Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού,
2) Κράτηση 0,06% 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)
Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο  3%  και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% , που αποδίδονται από την Αναθέτουσα
Αρχή στο δημόσιο,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις  περί  χαρτοσήμου (Υπ.  Οικ.  ΔΤΕΦ Α΄1087988/ΕΞ
2013/30.05.2013, Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ. 37/Γ31/729/12.10.2016.
3) Κράτηση ύψους  0,02% υπέρ του Δημοσίου, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 €
εκτός ΦΠΑ,  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 (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 36 του ν. 4412/201617

4) Κράτηση ύψους 0,06%  υπέρ  ΑΕΠΠ, η οποία  υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης. (άρθρο  350  παρ.3  του
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').
Η  κράτηση  της  απόφασης  αυτής,  υπάγεται  σε  χαρτόσημο 3% και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου  που  υπολογίζεται  με
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και
αποδίδεται  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις.  (άρθρο  6      της  ΚΥΑ  1191/14.03.2017-ΦΕΚ  969/22.03.2017  τ.  Β')

ΑΡΘΡΟ 10-Υπεργολαβία

10.1.  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. 

10.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας.  Σε  περίπτωση διακοπής της  συνεργασίας  του  Αναδόχου με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

10.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  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  τμήμα ή τμήματα 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. 

ΑΡΘΡΟ 11-Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

17  Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως
άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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ΑΡΘΡΟ 12-Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

12.1. 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.

ΑΡΘΡΟ 13- Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

13.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας .

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαι-
νόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από πο-
σόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκα-
ταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής].

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

13.2.  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 παραδόθη-
καν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.Κατά τον
υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλι-
κών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμ-
βάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλο-
γίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης
του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρω-
μής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 14-Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρ -
θρων 13 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 3. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5. (Απόρριψη
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συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομη-
νία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργα-
νο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβο-
λή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου με αρ. πρωτ.:
……………………. και έλαβε ο Δήμος τρία (3) και  ένα (1) ο Προμηθευτής.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς 
δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.




	

