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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                       
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ έτους 2019  (για τις Δημοτικές Ενότητες Σχηματαρίου και Οινοφύτων).

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   207.646,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. του ν. 4497/2016 (Α' 171)  Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147))»

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει

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 ν.  4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

7. του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο

ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και

άλλες διατάξεις”,





9.  Του  ν.  4555/2018  (Α’  133)  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -

Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής

λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου

οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -  Ρυθμίσεις  για  την  αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

10.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

11.Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α).

12.του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως

των άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

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

17.Την  Υπουργική  Απόφαση  με   Αριθμ.  57654/2017  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και

διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου

Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

18.Την  Υπουργική Απόφαση   του Υπ.  Οικονομίας  & Ανάπτυξης  με  αριθμ.   56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ

1924/02.06.2017 τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται οι  τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας

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

19.Του άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 ΤΕΥΧΟΣ Α΄)

20.Του από 4/1/2019 αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου της (ν. π. δ. δ.) Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Τανάγρας, με την οποία καθορίζεται η αναγκαία ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης

των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2019, εγκρίνεται η

διενέργεια της προμήθειας με διαδικασία διαγωνισμού  που θα διενεργηθεί  από τον Δήμο Τανάγρας 

21.Του  από  30/1/2019  .αιτήματος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  (ν.  π.  δ.  δ.)  Σχολικής  Επιτροπής

Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Τανάγρας,  με  την  οποία  καθορίζεται  η  αναγκαία  ποσότητα

πετρελαίου θέρμανσης για  το έτος 2019, που χρειάζονται τα γυμνάσια και λύκεια του Δήμου Τανάγρας,

εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας με διαδικασία διαγωνισμού που  θα διενεργηθεί από τον Δήμο

Τανάγρας 

22.Την  αριθμ.  4/2019 μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

23.Της  με  αριθ.  48/2019 απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης   του  Δημάρχου   Τανάγρας  

 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού  207.646,24  €  σε βάρος των ΚΑ 02.10.6641.02, 02.10.6643.04,

02.10.6643.05, 02.10.6643.06, 02.20.6641.04, 02.25.6641.04, 02.30.6641.04, 02.35.6641.01, 02.70.6641.04.

Του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (ΠΑΥ  με α/α 48/2019 σύμφωνα με την οποία δεσμεύθηκε

η σχετική πίστωση κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της  παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016). 

24.Της με αριθμ. 10/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με αριθ

……4/2019 της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας  που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ έτους 2019 (για τις Δημοτικές Ενότητες Σχηματαρίου και Οινοφύτων) και





καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης περί  διενέργειας του   ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για

την παροχή της ως άνω προμήθειας.

25.  Το  με  ΑΔΑΜ   19REQ004381053 καταχωρηθέν  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές   αίτημα   του  Δήμου

Τανάγρας και των Νομικών Προσώπων του για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  για

το έτος 2019 (για τις Δημοτικές Ενότητες Σχηματαρίου και Οινοφύτων)..

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

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για  το

έτος  2019»,  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  207.646,24  €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ για  την

κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου  Τανάγρας   και  συγκεκριμένα  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  Δ.Ε.

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ , ο οποίος θα πραγματοποιηθεί: με το σύστημα ποσοστού έκπτωσης επί

τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε Μέσης Τιμής λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως

διαμορφώνεται  από το Παρατηρητήριο  Τιμών υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ για  την περιφερειακή ενότητα

Βοιωτίας,  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα  υγρά καύσιμα με κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  μόνο βάσει  της τιμής και με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο ανάθεσης  είναι  η προμήθεια υγρών καυσίμων,  δηλαδή πετρελαίου κίνησης  (diesel),  αμόλυβδης

βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης  για τις ανάγκες των οχήματων, μηχανήματων  έργων και γενικά μηχανών του

Δήμου Τανάγρας  καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων  του Δήμου Τανάγρας 

Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές της προμήθειας αναλύονται στην τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές,

τη Συγγραφή Υποχρεώσεων  και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπο προμήθεια  ειδών, όπως αυτά 

αναλυτικά ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και είναι:

Κωδικός
Ποσότητες Τιμή μονάδος

Σύνολο
ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ. ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ.

02.10.6641.02 5.012,00 1,460 1,307 0,997 7.317,52

02.10.6643.04 50.000,00 1,460 1,307 0,997 49.850,00

02.10.6643.05 15.000,00 1,460 1,307 0,997 14.955,00

02.10.6643.06 15.000,00 1,460 1,307 0,997 14.955,00

02.20.6641.04 2.085,00 49.471,20 1,460 1,307 0,997 67.702,96

02.25.6641.04 1.449,00 13.110,00 1,460 1,307 0,997 19.250,31





02.30.6641.04 1.509,20 7.807,50 1,460 1,307 0,997 12.407,83

02.35.6641.01 5.760,00 1,460 1,307 0,997 8.409,60

02.70.6641.04 1.217,30 8.432,10 1,460 1,307 0,997 12.798,01

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 207.646,24

Για τον υπολογισμό του ενδεικτικού προϋπολογισμού λήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα :

- οι μέγιστες θεωρητικές καταναλώσεις που ορίζονται ανά όχημα / μηχάνημα έργου από την νομοθεσία

(καύσιμα κίνησης) και τις 

- Καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του Δήμου.

- Οι  ενδεικτικές  τιμές

προϋπολογισμού υπολογίζονται από τις τιμές που εκδίδονται από τo Υ.ΠΕ.Α για το Νομό Βοιωτίας   

Άρθρο 2ο

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού  με  σφραγισμένες  προσφορές  με  το  σύστημα  ποσοστού  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%),  επί  της

εκάστοτε Μέσης  Τιμής  λιανικής  πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το

Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας,  της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας για τα καύσιμα με κριτήριο κατακύρωσης  της  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά,  μόνο βάσει  της τιμής . 

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014, Φ.Ε.Κ. Α΄ 93), «το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο

άρθρο 41 του π.δ. 173/1990, όπως διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για

έκαστο είδος,  μέση τιμή όπως περιοχής,  του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  όπως αυτή ορίζεται  στη διακήρυξη του διαγωνισμού.  Το ανωτέρω

ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.».

Άρθρο 3ο

Προυπολογισμός - Περιγραφή & ποσότητες των προς προμήθεια ειδών

3.1 Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός  ανά κωδικό προϋπολογισμού φαίνεται στους ακόλουθους πίνακες :

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ. ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ.

02.10.6641.02 6.014,40 0,00 0,00 501,20 0,00  
02.10.6643.04   50.000,00 0,00 0,00 25.000,00
02.10.6643.05   15.000,00 0,00 0,00 7.500,00
02.10.6643.06   15.000,00 0,00 0,00 7.500,00
02.20.6641.04 2.502,00 59.365,44 0,00 208,50 4.947,12  
02.25.6641.04 1.738,80 15.732,00 0,00 144,90 1.311,00  
02.30.6641.04 1.811,04 9.369,00 0,00 150,92 780,75  
02.35.6641.01 6.912,00 0,00 0,00 576,00   
02.70.6641.04 1.460,76 10.118,52 0,00 121,73 843,21  





Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός ανά κωδικό προϋπολογισμού και είδος καυσίμου για το χρονικό

διάστημα της προμήθειας (10 μήνες) φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Κωδικός
Ποσότητες Τιμή μονάδος

Σύνολο
ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ. ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ.

02.10.6641.02 5.012,00 1,460 1,307 0,997 7.317,52

02.10.6643.04 50.000,00 1,460 1,307 0,997 49.850,00

02.10.6643.05 15.000,00 1,460 1,307 0,997 14.955,00

02.10.6643.06 15.000,00 1,460 1,307 0,997 14.955,00

02.20.6641.04 2.085,00 49.471,20 1,460 1,307 0,997 67.702,96

02.25.6641.04 1.449,00 13.110,00 1,460 1,307 0,997 19.250,31

02.30.6641.04 1.509,20 7.807,50 1,460 1,307 0,997 12.407,83

02.35.6641.01 5.760,00 1,460 1,307 0,997 8.409,60

02.70.6641.04 1.217,30 8.432,10 1,460 1,307 0,997 12.798,01

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 207.646,24

Η  προϋπολογισθείσα  ενδεικτική  δαπάνη  για  την  προμήθεια  όλων  των  ειδών  ανέρχεται  στον  ποσό  των

167.456,65     € πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά στο ποσό των   207.646,24 €  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος

ΦΠΑ (24%).  

Ειδικότερα, η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2019 που ανέρχεται στο

ποσό  των       207.646,24€             θα  βαρύνει   τους  ΚΑ  02.10.6641.02,  02.10.6643.04,  02.10.6643.05,

02.10.6643.06, 02.20.6641.04, 02.25.6641.04, 02.30.6641.04, 02.35.6641.01, 02.70.6641.04 οικονομικού έτους

2019 ,   πιστώσεις  σε βάρος των οποίων εγκρίθηκαν και διατέθηκαν με τη με αριθμ. 48/2019 απόφαση της

Δημάρχου  και καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α  48

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην καταναλώσει το σύνολο των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων ανάλογα

με τις ανάγκες του. 

3.2  Οι  διαγωνιζόμενοι  με  τις  προσφορές  τους  δεν  μπορούν  να  υπερβούν  το  ποσό  του  ενδεικτικού

προϋπολογισμού για κάθε  είδος 

3.3 Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω

προμήθειες  εντάσσονται στους κωδικούς :

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη

09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης





Άρθρο 4ο

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία των συμβάσεων που θα υπογραφούν, τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτές αποτελώντας αναπόσπαστο

μέρος τους, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:

 η  παρούσα  Διακήρυξη  με  τα  Παραρτήματα  της   που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής,  και  η

Μελέτη   της  Δ/ΝΣΗΣ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Τμήμα  Τεχνικών  Έργων  που  αποτελείται  από  Τεχνική

Έκθεση, Τεχνική Περιγραφή, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και Συγγραφή Υποχρεώσεων

 το  ΤΕΥΔ 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

 η προσφορά του αναδόχου 

Άρθρο 5ο

Τρόπος - Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

1. Τρόπος υποβολής προσφορών
i. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.  4412/2016   και  στις  σχετικές  διατάξεις  της    απόφασης   του   Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης
56902/215/19.05.2017  (ΦΕΚ  1924/02.06.2017  τεύχοςΒ’)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

2. Διαδικτυακός Τόπος – Χρόνος Υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή Πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

08/02/19
8/2/2019 και ώρα

10:00 

4/3/2019 και ώρα

13:00 

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  στις διατάξεις
του  Ν.  4412/2016  και  στις  σχετικές  διατάξεις  της  Απόφασης  του   Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης

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




56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχοςΒ’) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

3. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

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 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω

διαδικασία εγγραφής.

4. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως

οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι

τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

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

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

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η

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

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

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

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

ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Identification Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το

Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής  Διεύθυνσης

Κρατικών Προμηθειών.

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ

αποστέλλοντας:

o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,

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

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα

οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο,

προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής

πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται  από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  σχετικά με  την

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί,  ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει

σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην  ενεργοποίηση  του

λογαριασμού του.

5. Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής 

H Aναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Τανάγρας που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) 

Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής:

 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  Δήμος  Τανάγρας

- AΦΜ : 997597228





- Δ.O.Y. :ΘΗΒΩΝ 
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Παμ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι Βοιωτίας, 32009

- Χώρα: Ελλάδα

-- NUTS: 2806

- ΤΗΛ.:  2262351136

-FAX: 2262351138

Hλεκτρονικό ταχυδρομείο : a.tsionis@tanagra.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσιώνης Ανέστης

6. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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

γ)  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6ο
Αίτηση - Παροχή διευκρινίσεων

Τρόπος λήψης εγγράφων διαδικασίας 
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.
 Επίσης  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  της  διακήρυξης  και  σε  όλα  τα
έγγραφα της  σύμβασης  μέσω της  ιστοσελίδας  του Δήμου Τανάγρας     www  .    tanagra  .  gr  ,  απ’  όπου  μπορούν
να τα προμηθεύονται δωρεάν

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα  να  ενημερώνονται  για  τον  παρόντα  διαγωνισμό  στην  ταχυδρομική
διεύθυνση Παμ. Ταξιαρχών 1,  Σχηματάρι Βοιωτίας,  32009, τηλέφωνο: 2262351136,  Fax:  2262351138,  e-mail:
a.tsionis@tanagra.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης

Οι  παραλήπτες  της  Διακήρυξης  υποχρεούνται  άμεσα  να  την  ελέγξουν  από  άποψη πληρότητας  και  εφόσον
διαπιστώσουν  οποιαδήποτε  παράλειψη  να  το  γνωρίσουν  έγγραφα  στην  Αναθέτουσα  Αρχή μέσω  υποβολής
ηλεκτρονικού αιτήματος  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Προσφυγές κατά της
νομιμότητας  της  διαδικασίας  διαγωνισμού  με  το  αιτιολογικό  της  μη  πληρότητας  του  παραληφθέντος
αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,   το  αργότερο  8  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,  το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών
πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.   Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών

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




πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
από εκείνους που διαθέτουν  σχετικά διαπιστευτήρια που τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη και  κωδικό
πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή
των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

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

Άρθρο 7o

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών  που  ασκούν νόμιμα
την εμπορία ή διακίνηση των προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας
του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.

1. Η Ένωση οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει
προσφορά.  Υποχρεούται  όμως,  να  λάβει  συγκεκριμένη νομική  μορφή εφόσον της ανατεθεί  η  σύμβαση,  και
κριθεί  από την Αναθέτουσα Αρχή ότι απαιτείται για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης .  (άρθρο 19
παρ.3 Ν.4412/16).
2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16)
3.  Οι  Ενώσεις  οικονομικών φορέων ευθύνονται  εις  ολόκληρο με  κοινό  εκπρόσωπο.  Η Ένωση προμηθευτών
υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά  είτε  από  όλους  τους  συμμετέχοντες  που
αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
4.  Σε  περίπτωση  μετασχηματισμού  επιχειρήσεων  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού,  η  νέα
επιχείρηση  που  υπεισέρχεται  στα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  της  προηγούμενης,  υποχρεούται  να
γνωστοποιήσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  την  επελθούσα  μεταβολή  και  να  προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο
διαγωνισμό.





5. Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν
μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  της  Ένωσης  κατά  τον  χρόνο  αξιολόγησης  των  προσφορών,  τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
6.  Εάν  η  παραπάνω  ανικανότητα  προκύψει  κατά  τον  χρόνο  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  τα  υπόλοιπα  μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα
μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται
με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα, από Γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση,
που  η  ανάγκη  αντικατάστασης  προκύψει  κατά  τον  χρόνο  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  η  σχετική  Απόφαση
λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8o

Αποκλεισμός Προσφορών
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:

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

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

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

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

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

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





β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ

Β.  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.

Βα όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής  προσφοράς  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

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. 

Γ. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο Β του
παρόντος άρθρου, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα,  σύμφωνα  με  το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. 

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

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

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

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

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

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





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

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

Ε.  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 

ΣΤ. Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους Α,   Βα και Δ  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.

Ζ. 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.

Η.  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.

Άρθρο 9ο

Κριτήρια Επιλογής

1.Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Α)  Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικνύεται
με  πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου,  με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'  αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των  προσφορών .

Β) Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων  σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και
(γ),αντίστοιχα.  Σε  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  διαθέτουν  άδεια  εμπορίας  αργού
πετρελαίου  και  πετρελαιοειδών  προϊόντων  κατηγορίας  Α’,  σύμφωνα  με  το  6ο  άρθρο  του  Ν.
3054/2002,  δύνανται  να  την  προσκομίσουν  στη  θέση  της  άδειας  λειτουργίας  πρατηρίου  υγρών
καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης .

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 





Οσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να έχουν τουλάχιστον μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών
100.000 € κατά τα τελευταια τρία έτη 

3.Τεχνική Ικανότητα
Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται με τους παρακάτω τρόπους:

όσον  αφορά  τα  προϊόντα  που  παρέχονται,  αυτά  πρέπει  να  πληρούν  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που
αναφέρονται  τόσο  στο  άρθρο  10  της  παρούσας  όσο  και  στην  μελέτη  της  υπηρεσίας  (Τεχνική  Έκθεση-
Τεχνικές Προδιαγραφές) 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της  παραγράφου  2)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της  παραγράφου3),  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. 

Άρθρο 10ο

Περιεχόμενο Προσφορών

1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει  η παρούσα

διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,

ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και

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

2. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται

από  εγκεκριμένο  πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών

πιστοποίησης,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  εμπίστευσης  που  προβλέπεται  στην  απόφαση

2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.

56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5

της ίδιας Υ.Α

3. 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.

4. Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή

θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της





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

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά» στον  οποίο

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή

εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις  προσφερόμενες

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για

την αξιολόγησή της.

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]

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

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

περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79

του ν. 4412/2016 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το

οποίο  έχει  αναρτηθεί,  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  αρχείου  doc,  στη  διαδικτυακή  πύλη

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ)

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς

σύμφωνα με τις  οδηγίες  της Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016 (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  καθώς και  της

Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

1) Το ΤΕΥΔ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται συνημμένο στο τέλος αυτής

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τους  έχοντες προς τούτο

υποχρέωση νομίμως και προσηκόντως υπογεγραμμένο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

2)  Οι οικονομικοί  φορείς  πρέπει να συμπληρώσουν  μόνο την Ενότητα α  του Μέρους ΙV χωρίς να

υποχρεούνται να συμπληρώσουν  οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Το ΤΕΥΔ  συμπληρώνεται και υπογράφεται σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια

Οδηγία  15  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΔΗΓΙΕΣ-  ΜΕΡΟΣ  Β),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα

διακήρυξη καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής: 

1.Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση

εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  η  προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων  αποκλεισμού  που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη

του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά

το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη

διαδικασία σύναψης σύμβασης





β) εγγύηση συμμετοχής,  σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016  και του άρθρου 14 της παρούσας

διακήρυξης.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, στην οποία θα

δηλώνεται ότι: 

- Έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τευχών της μελέτης της υπηρεσίας η οποία

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας, καθώς και των συναφών με αυτή διατάξεων των κείμενων

νόμων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

- Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών

-Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  υποβολής  των  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  σε  περίπτωση  που

κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  Τ.Ε.Υ.Δ.  για  κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση

 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Η Τεχνική 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 οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις

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

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Τεχνική  Προσφορά»  περιλαμβάνονται  όλα  τα  κατά  περίπτωση

πιστοποιητικά ή έγγραφα που ζητούνται από την Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον με την τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν : 

Α) Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων  σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και
(γ),αντίστοιχα.  Σε  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  διαθέτουν  άδεια  εμπορίας  αργού
πετρελαίου  και  πετρελαιοειδών  προϊόντων  κατηγορίας  Α’,  σύμφωνα  με  το  6ο  άρθρο  του  Ν.
3054/2002,  δύνανται  να  την  προσκομίσουν  στη  θέση  της  άδειας  λειτουργίας  πρατηρίου  υγρών
καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται  το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία
του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

Γ) Υπεύθυνη  δήλωση  Ν.  1599/86  με  την  οποία  θα  δηλώνουν  τα  στοιχεία  διεύθυνσης  του πρατηρίου

υγρών καυσίμων καθώς και  ότι  αναλαμβάνουν την ευθύνη για την έγκαιρη,  σωστή και χωρίς  οποιοδήποτε

πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου





στους χώρους  που θα υποδεικνύονται από την υπηρεσία και θα  καθορίζονται στη σύμβαση, στα οχήματα και

μηχανήματα αυτού.

Δ) Υπεύθυνη  δήλωση  Ν.  1599/86  με την οποία  ο ανάδοχος θα εγγυάται  ότι τα προσφερόμενα καύσιμα  και
λιπαντικά, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη μελέτη
της υπηρεσίας και ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής. 

 Eπίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους,  υπεύθυνη

δήλωση του Ν.  1599/1986 του διαγωνιζόµενου  ότι  έχoυν  λάβει  γνώση της μελέτης της υπηρεσίας  και

κυρίως  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης  και  των  σχετικών  µε  αυτήν

διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς»

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 δύναται

να  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από τον  προσφέροντα.  Τα στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 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.

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τo ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως διαμορφώνεται

από  το  Παρατηρητήριο  Τιμών  υγρών  καυσίμων  του  ΥΠΑΝ,  για  την  περιφερειακή  ενότητα  Βοιωτίας,  της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα υγρά καύσιμα.

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

προσφοράς  του συστήματος  οι  συμμετέχοντες,   σε  κάθε  κατηγορία καυσίμου   θα συμπληρώσουν ως τιμή

προσφοράς την τιμή με δύο  (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού

της  έκπτωσης  που  προσφέρουν  από  την  Τιμή  Αναφοράς  που  τίθεται  στην  παρούσα  Διακήρυξη  για  το

αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος   (καύσιμα). 

Ειδικότερα ,  οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να  συμπληρώσουν στο σύστημα,  ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3)

δεκαδικά ψηφία  για όλα τα υγρά καύσιμα ( πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο ντίζελ) 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν 
Παράδειγμα:
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς ΦΠΑ = 0,804

Τ αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης χωρίς ΦΠΑ = 1,054
Τ αναφοράς Βενζίνης Αμόλυβδης χωρίς ΦΠΑ = 1,177





Α) Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη),

π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος

θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,054 - (1,054 × 0,02) =1,033

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης, τότε στην ειδική ηλεκτρονική

φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς προσφοράς 1,054 +

(1,054 × 0,02) =1,075

Β) Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη),

π.χ. 2% για  Βενζίνη Αμόλυβδη. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα

συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,177- (1,177 × 0,02) =1,154

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, π.χ. 2% για την Αμόλυβδη Βενζίνη, τότε στην ειδική ηλεκτρονική

φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς προσφοράς 1,177+

(1,177 × 0,02) =1,2

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,   σύμφωνα με το υπόδειγμα  της
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β΄,   σε μορφή pdf.

Η ανωτέρω απαίτηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να τηρηθεί από όλους τους διαγωνιζόμενους, σε αντίθετη
περίπτωση η προσφορά  θα αποκλείεται από τα υπόλοιπα στάδια του διαγωνισμού

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα καύσιμα  δηλαδή

προσέφερε συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.   

Ειδικότερα όσον αφορά την οικονομική προσφορά επισημαίνονται τα εξής: 

α.  Ο προσφέρων με την κατάθεση της προσφοράς του  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

όλους τους όρους της διακήρυξης, 

β. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.                

γ. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.              

δ. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, και για τη

συνολική  προκηρυχθείσα

ποσότητα. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων 

ε. Προσφορά  που  υποβάλλεται  σε  ευρώ  σε  σταθερές  τιμές  αναφορικά  με  τα  υγρά  καύσιμα  ή  με

οιονδήποτε  άλλο  τρόπο  πέραν  αυτού  που  περιγράφεται  στην  παράγραφο  01,  θα  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.





Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους

όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).

Άρθρο11ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  ενδιαφερόμενους  για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  εκατόν

πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’

ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (150)  ημερολογιακών ημερών μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του

Ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,

ματαιώνονται  τα  αποτελέσματα  του  διαγωνισμού,  εκτός  εάν  συμφωνεί  ο  μειοδότης  για  τη  συνέχιση  του

διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς του.

Άρθρο 12ο

Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Υλικών – Δείγματα

Τα  προς  προμήθεια  είδη  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  να  πληρούν  τους  όρους  των  αντίστοιχων

τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στη  σύμβαση  που  θα  καταρτισθεί  ο  ανάδοχος  θα  εγγυηθεί  ότι  τα  προσφερόμενα  καύσιμα  είναι  αρίστης

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων

κρατικών  φορέων,  ότι  έχουν  τις  ιδιότητες  και  τα  χαρακτηριστικά  που  προβλέπουν  οι  όροι  αυτοί,  ότι  είναι

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις  κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για

την οποία τα προορίζει ο Δήμος.

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω

διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του

Δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί

παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμου

που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής

στον προμηθευτή των ακατάλληλων υγρών καυσίμων και λιπαντικών και αποστολής στον φορέα των νέων, σ’

αντικατάσταση των ακατάλληλων προϊόντων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Τα  απαιτούμενα  δείγματα,  εάν  απαιτούνται,  θα  λαμβάνονται  έγκαιρα  προ  της  χρήσεως  παρουσία  του

προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του και θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία.

Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο.

Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου

και τα υλικά εμπορίου, την ονομασία της προμήθειας και το όνομα του αναδόχου. Επίσης αναγράφεται το είδος

του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

Για τα είδη που δύναται να πάνε σε χημική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι σχετικές εγκύκλιοι του Γενικού

Χημείου του Κράτους.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υγρών καυσίμων και λιπαντικών και αποστολής

στον φορέα των νέων, σ’ αντικατάσταση των ακατάλληλων προϊόντων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.





Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού, επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και

στα  μηχανήματα  του  Δήμου  Τανάγρας,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  ν’  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο

οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς τον Δήμο ή το νομικό πρόσωπο, για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο

προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αν  ο  προμηθευτής  καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια  ακατάλληλου  υγρού  καυσίμου  ή  λιπαντικού,

κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ  13ο

Προέλευση των καυσίμων                                                                                                          
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους

καυσίμου που προσφέρουν.                                                                                                         

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και

επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του . Προσφορά

στην  οποία  δεν  υπάρχει  η  παραπάνω  δήλωση,  θα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Μετά  την  υποβολή  της

προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία

του  εργοστασίου  που  δηλώθηκε  με  την  προσφορά,  τότε  αυτή  απορρίπτεται  και  η  σχετική  απόφαση  του

Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή

ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό

διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση

και  επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίμου έχει  επιβληθεί  ποινή αποκλεισμού από τους

διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.  που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Μετά τη  σύναψη της  σύμβασης  δεν  επιτρέπεται  η  αλλαγή  των εγκαταστάσεων  που  δηλώθηκαν  με  την

προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της

επιτροπής  αξιολόγησης,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  αλλαγή  των   εγκαταστάσεων  με  απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου.                                                                                                                                   

4.  Διύλιση  και  επεξεργασία  του  προσφερόμενου  είδους  καυσίμου  σε  εργοστάσιο  άλλο  από  εκείνο  που

δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη

του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

Έλεγχος  εγκαταστάσεων προσφέροντος ή  υποκατασκευαστού.
1.Εφόσον  κριθεί  απαραίτητη  η  διενέργεια  επιτόπιου  ελέγχου  στις  εγκαταστάσεις  του  προσφέροντος  ή  του

προσφερόμενου  προϊόντος,  τα  έξοδα της ειδικά για  το σκοπό αυτό  συσταθεισομένης  τριμελούς  επιτροπής

βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί

εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την





ενημέρωση  του  υπόχρεου.  Σε  περίπτωση  μη  καταβολής  των  εξόδων  εντός  της  οριζόμενης  προθεσμίας,  η

προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

Άρθρο 14ο

Εγγυήσεις

14.1. Περιεχόμενο εγγυήσεων

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλή εκτέλεσης  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

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

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

εγκυρότητά τους.

14.2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί

σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι: 3.349,14 € 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος

της προσφοράς του άρθρου 11 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.

 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,  

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  9.1  έως 9.3,  δεν  προσκομίσει

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει  εγκαίρως για υπογραφή της

σύμβασης

14.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό  5% της σύμβασης των υπό προμήθεια  ειδών,

εκτός Φ.Π.Α.  για τα οποία καταρτίζεται  η σύμβαση,   σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και  θα

κατατεθεί στην Υπηρεσία πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 

Το  περιεχόμενο  της  εγγύησης  διαμορφώνεται  κατά  τον  τρόπο  που  ορίζει  η  παρ.  4  του  άρθρου  72  του  Ν.

4412/2016 και η παράγραφος 14.1 του παρόντος άρθρου  Ειδικότερα, στην περίπτωση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης, αναφέρεται ο αριθμός και ο τίτλος της σχετικής σύμβασης.

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. 

14.4.  Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15ο

Γλώσσα – Κατάρτιση & υποβολή των προσφορών

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της

Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

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

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση

της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διευκολύνει  την  επικοινωνία  των  αλλοδαπών  υπαλλήλων  του  με  την

Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  απαράβατους  όρους  της  Διακήρυξης

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

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

Άρθρο 16ο

Τιμές Προσφοράς
Προσφορά που δεν υποβάλλεται σε ευρώ  και σε σταθερές τιμές, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά από την οποία  δεν προκύπτει με σαφήνεια  το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και επομένως  η
τιμή,  απορρίπτεται  ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης. Επίσης απορρίπτεται προσφορά που δεν έχει κατατεθεί σύμφωνα με το συνημμένο
έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας

Η Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι εντός του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.  Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
1) Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από
τον Φ.Π.Α.
2) Ο Οικονομικός φορέας (Προμηθευτής),  στον οποίο θα κατακυρωθεί  το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,  θα
βαρύνεται με τις δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών, τα έξοδα δειγματοληψίας και δαπάνες
ελέγχου της ποιότητάς τους στις οποίες θα προβεί η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια μέχρι και της ολοκλήρωσης της
προμήθειας, τα έξοδα δημοσίευσης και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
προμήθειας.
3) Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής της
τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4) Ο Προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και  αμετάβλητο της προσφερόμενης  τιμής,  σε  όλη τη διάρκεια της
Σύμβασης.
5) Ισότιμες θεωρούνται  οι  προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή.  Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει  τον ανάδοχο με  κλήρωση μεταξύ  των οικονομικών  φορέων που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
6)  Όταν  οι  προσφορές φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε σχέση  με τα έργα,  τα αγαθά  ή τις  υπηρεσίες,  οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν 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 της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται
στα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.





7) Το ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σε ότι αφορά 

τα υγρά καύσιμα, και τα λιπαντικά

8)  Η  τιμολόγηση  των  καυσίμων  θα  γίνεται  με  βάση  τη  μέση  τιμή  της  ημέρας  παράδοσης  ή  της

αμέσως προηγούμενης εφόσον δεν υπάρχει Δελτίο Τιμών της συγκεκριμένης ημέρας.

Εφόσον κατά την ώρα και ημέρα παράδοσης η προμηθεύτρια εταιρεία δεν έχει στη διάθεση της το αντίστοιχο

Δελτίο Τιμών, οφείλει να εκδώσει δελτία αποστολής για την ποσότητα και το είδος που παραδόθηκε, και στη

συνέχεια να τιμολογήσει με βάση το Δελτίο Τιμών που θα της  αποστείλει η Υπηρεσία

Άρθρο 17ο

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 πμ  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα

οργάνων της αναθέτουσας αρχής,  εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων

οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ.

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

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

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των

οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

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

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

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

παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  από  αρμόδιο  όργανο,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της

Υπηρεσίας,  είτε  μέσω  του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις

διευκρινίσεις,  οι  οποίες  παρέχονται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που

αναφέρονται  στα σημεία  για τα οποία υποβλήθηκε  σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  Γενικότερα  οι

διευκρινήσεις  επί των κατατεθέντων δικαιολογητικών δίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του

Ν. 4412/2016.  

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση προμηθευτών,

ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει

για λογαριασμό του.





Άρθρο 18ο

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης των Προσφορών

1.  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 γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με

τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν

τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  όσων  τεχνικών  προσφορών

αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για  την αξιολόγηση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  και  των τεχνικών προσφορών μπορεί  να  συντάσσεται

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,

μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του

(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των

προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη  και

σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  και  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού

αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των

οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μία  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα

αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και

«Οικονομική  Προσφορά»), η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  μέσω  της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

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

παρούσας.





Αρθρο 19ο

Πρόσκληση για υποβολή Δικαιολογητικών

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 είκοσι  (20) 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 του παρόντος άρθρου,

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 της διακήρυξης, καθώς και

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 9

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.

Απορρίπτεται  η  προσφορά του προσωρινού αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας  αρχής η εγγύηση

συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το  Τ.Ε.Υ.Δ.,  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 8 (λόγοι αποκλεισμού) και  9 (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 Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών

προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση

συμμετοχής του. 

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή  δεν  προσκομίσει  ένα  ή

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής

σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα  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. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται

με την απόφαση κατακύρωσης.

2.   Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως

ορίζονται στο άρθρο , 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.

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.

4412/2016 

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν υποχρεούνται  να υποβάλουν δικαιολογητικά,  όταν  η αναθέτουσα αρχή που έχει

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

2. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρθρου 8 οι προσφέροντες οικονομικοί

φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 8Α απόσπασμα του σχετικού μητρώου,  όπως του ποινικού μητρώου εκδόσεως του

τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση  της έγγραφης πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για την

υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από το  οποίο προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  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,

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 

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

Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’

ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

β) για Την  παραγράφο 8Δ  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή

χώρας εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση  της έγγραφης πρόσκλησης του προσωρινού

μειοδότη για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 





γ) για την  Παράγραφο 8Β πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή

χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά την

ημερομηνία Προσκόμισης των δικαιολογητικών  κατακύρωσης είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος

Επιπλέον πέραν των ως άνω πιστοποιητικών της παραγράφου 8Β  απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού

αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου

οφείλει να καταβάλει εισφορές

Ειδικότερα : 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης

τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 Οι  ετερόρρυθμες  εταιρείες  (Ε.Ε)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής

ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 Οι  εταιρείες  περιορισμένες  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών

κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 Οι  ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε.)   θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής

ασφάλισης  για  όλο  το  απασχολούμενο  σε  αυτές  προσωπικό.  Δεν  θα  προσκομίσουν  αντίστοιχα

πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων  εκδίδονται  με

βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό

πιστοποιητικό.

δ)  για  την   Παράγραφο  Βα (περίπτωση  γ`  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/16  όπως

τροποποιήθηκε  και  ισχύει),   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.

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 8Α και 8Β και 8Δ,

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  στα παραπάνω άρθρα 

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  8Δ  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  8Η  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.





2.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης   του  άρθρου  9  (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. 

 Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων  σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και

(γ),αντίστοιχα.  Σε  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  διαθέτουν  άδεια  εμπορίας  αργού

πετρελαίου  και  πετρελαιοειδών  προϊόντων  κατηγορίας  Α’,  σύμφωνα  με  το  6ο  άρθρο  του  Ν.

3054/2002,  δύνανται  να  την  προσκομίσουν  στη  θέση  της  άδειας  λειτουργίας  πρατηρίου  υγρών

καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα

με την παράγραφο 8.Η για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,

ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό

Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και τα κάτωθι: 

Εφ’ όσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων τότε στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών

Κατακύρωσης θα πρέπει να περιληφθούν επί ποινή αποκλεισμού:

 α)   όλα  τα  αντίστοιχα  παραπάνω  δικαιολογητικά  κατακύρωσης   για  κάθε  φορέα  που  διαθέτει  είτε  την

χρηματοοικονομική είτε την  επαγγελματική / τεχνική ικανότητά του  στον Υποψήφιο.





 Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επίσης  Απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του φορέα που διαθέτει στον

προσφέροντα την χρηματοοικονομική ή/και τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα, περί της δέσμευσης

τούτου να διαθέσει πράγματι στον προσφέροντα τους  πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη  των ανωτέρω

καθώς και περί της δέσμευσής του να θέσει αυτούς τους πόρους στην Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό του

προσφέροντα  καθόλη  την  καλυπτόμενη  από  την  σύμβαση  χρονική  περίοδο  συμπεριλαμβανομένης  τυχόν

χρονικής παράτασής της.

Η  επίκληση των σχετικών στοιχείων οικονομικής επάρκειας και τεχνικής  εμπειρίας θα πρέπει να αποδεικνύεται

ότι  πράγματι  μεταφέρεται  προς  τον  Συμμετέχοντα  Υποψήφιο  μέσω  δεσμευτικής  Σύμβασης  που  καθορίζει

επακριβώς  τους  αναγκαίους  πόρους  που  θα  διαθέσει  ο  Δανείζων  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης

συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

 Επίσης οφείλει να προσκομίσει όλα τα  νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (Ισχύον καταστατικό για τις Α.Ε και

ΕΠΕ ΦΕΚ ισχύον εκλογής Δ.Σ και συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα),

Όλα  τα  ανωτέρω  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής/  Κατακύρωσης  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf.

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο το μειοδότη υπογράφονται από τον ίδιο και

φέρουν ψηφιακή υπογραφή (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις).

Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής/Κατακύρωσης  που  έχουν  υποβληθεί  με  την

ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα τότε οφείλουν

επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμος

Τανάγρας)  σε  έντυπη  μορφή,  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  (με

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Ως  τέτοια  στοιχεία  είναι  ενδεικτικά  τα  δικαιολογητικά  έγγραφα  των  πρωτοδικείων,  της  Δ.Ο.Υ  και  τα

νομιμοποιητικά έγγραφα της παραγράφου 8 πλην των ΦΕΚ.

 

Άρθρο 20ο
Άρθρο 21ο

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.  

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)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα

από σχετική πρόσκληση.





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. 

Άρθρο 22ο

Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

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

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

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι  δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

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

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

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

Η  προθεσμία  για  την άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  και  η  άσκησή  της  κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής  προσφυγής δεν κωλύει  την πρόοδο της διαγωνιστικής  διαδικασίας,  εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.





• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

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

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

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

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

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά

Άρθρο 23ο

Υπογραφή Σύμβασης
Ο/Οι μειοδότης/ες υπογράφει/ουν επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο Τανάγρας  για το τμήμα της προμήθειας
που τους έχει κατακυρωθεί.

ΟΙ συμβάσεις που θα καταρτισθούν για την εν λόγω  προμήθεια θα ισχύουν  για μέχρι το τέλος του 2019 από
την ημερομηνία υπογραφής τους . Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τις συμβάσεις έως
της εξαντλήσεως  του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού όσον αφορά τα καύσιμα, ανάλογα με τις ανάγκες
των υπηρεσιών  και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη. 

Οι συμβάσεις καταρτίζονται από την Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας  με βάση τους όρους της διακήρυξης και
υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι συμβάσεις συντάσσονται με βάση τους όρους της διακήρυξης,
των τευχών που τις συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο.

Οι  συμβάσεις  δεν  μπορούν  να  περιέχουν  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία  και  περιλαμβάνουν

τουλάχιστον τα εξής:

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

3. Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

4. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.

5. Την συμφωνηθείσα τιμή. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος καυσίμου 

6. Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.

8. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

9. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

10. Τον  τρόπο  πληρωμής  και  αναπροσαρμογής  του  συμβατικού  τιμήματος,  εφόσον  προβλέπεται

αναπροσαρμογή.

11. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.





12. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου ή των λιπαντικών.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.

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 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 8Α 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

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου (άρθρο 203 Ν. 4412/2016)
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από

κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμόδιου οργάνου.

Με την  ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και  από κάθε

δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά,

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο

άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 24ο

Χρόνος – Τόπος – Τρόπος  παράδοσης
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της
υπηρεσίας και κατόπιν  έγγραφης  εντολής  από τις επιμέρους αρμόδιες υπηρεσίες του  Δήμου.





Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού και των ποσοτήτων  που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.       

Εφόσον  όμως  κριθεί  σκόπιμη  η  προμήθεια  του  συνόλου  των  ποσοτήτων,  ο  μειοδότης  υποχρεούται  να
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
 Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  χωρίς  καθυστέρηση  από  τη  στιγμή  που  λαμβάνει  την  εντολή  προμήθειας
εγγράφως,  σε χρονικό διάστημα μίας (1) ημέρας, να εφοδιάσει τους αντίστοιχους χώρους των φορέων με την
παραγγελθείσα ποσότητα υγρών καυσίμων και σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών όσον αφορά  τα λιπαντικά.
Οι παραδόσεις θα γίνονται στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων.
Η  τροφοδοσία  των  οχημάτων  με  πετρέλαιο  κίνησης  και  βενζίνη  θα  γίνεται  σε  πρατήριο  που  θα  ορίσει  ο
ανάδοχος  και  το  οποίο  θα  βρίσκεται  εντός  των  Διοικητικών  ορίων  του  Δήμου  στην  οποία  ανακηρύχθηκε
μειοδότης 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη παράβαση των όρων της παρούσας.    
Ως προς τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 206 κι επ. του Ν.
4412/2016.
         

Άρθρο 25ο
Παράδοση – Παραλαβή

1.  Η  διαδικασία  παραλαβής  των  ποσοτήτων  του  κάθε  είδους  καυσίμων  και  η  συγκρότηση  της  Επιτροπής

Παραλαβής,  γίνεται  σύμφωνα  με  όσα  καθορίζονται   στις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  και  στη  μελέτη  της

υπηρεσίας.

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

3. Η παραλαβή των υγρών καυσίμων θα εκτελείται με την έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος (εις διπλούν)

υπογεγραμμένου από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του

προμηθευτή, το είδος του καυσίμου, η ποσότητα και η ημερομηνία. Το ένα υπηρεσιακό σημείωμα θα παραμένει

στον προμηθευτή (πρατηριούχο), ενώ το δεύτερο αντίγραφο κρατείται στα αρχεία της υπηρεσίας, προκειμένου

να ελέγχεται η ποσότητα, το είδος και η δαπάνη που προκύπτει.

Κατά την παράδοση των καυσίμων κίνησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο

Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα του είδους και η μέση λιανική τιμή της

ημέρας παράδοσης, όπως αυτή καθορίζεται από το  Παρατηρητηρίο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  Τμήμα  Εμπορίου,  της  Δ/νσης   Ανάπτυξης,  της  Περιφερειακής  Ενότητας

Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τα παραστατικά θα περιέρχονται στην υπηρεσία καθημερινά με ευθύνη του αναδόχου.

 

Άρθρο 26ο

Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσμη παράδοση

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που

παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς

ΦΠΑ.  Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη  χρησιμοποίηση  των  υλικών  που

παραδόθηκαν  εμπρόθεσμα,  το  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  συνολικής  ποσότητας

αυτών.

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση

των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, δεν





λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το

οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

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

της ένωσης.

Άρθρο 27ο

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

(Άρθρο 213 Ν. 4412/2106)

1.  Σε περίπτωση, οριστικής απόρριψης των ειδών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση

του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  Γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  Οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται

αντικατάστασή τους, με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία

που ορίζεται  από την  Απόφαση  αυτή.  Η  προθεσμία  αυτή,  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη του  μισού  του

συνολικού συμβατικού χρόνου, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε Προμηθευτής

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν, ο Προμηθευτής 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. 

2.  Η  επιστροφή  των  ειδών  που  απορρίφθηκαν  γίνεται  μετά  την  προσκόμιση  ίσης  ποσότητας  με  την

απορριφθείσα και αφού αυτή έχει παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής υποχρεούται να

παραλάβει  την  ποσότητα  που  απορρίφθηκε  και  αντικαταστάθηκε  μέσα  σε  20  ημέρες  από  την  ημερομηνία

οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του

προμηθευτή,  που  θα  υποβληθεί  απαραίτητα  πέντε  (5)  ημέρες  τουλάχιστον  πριν  από  την  εκπνοή  της,  με

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία  και  επιβάλλεται  πρόστιμο  σε  ποσοστό  2,5%  επί  της

συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν, παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που

τυχόν  θα χορηγηθεί  και  ο  Προμηθευτής  δεν  παραλάβει  την  απορριφθείσα  ποσότητα,  ο  Φορέας  μπορεί  να

προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα.

3.  Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να

εγκριθεί η επιστροφή των ειδών στον προμηθευτή, των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή

τους με την προϋπόθεση ότι,  ο Προμηθευτής θα καταθέσει  χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει  την τυχόν

καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 28ο

Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή - Πληρωμή

1.Ο/Οι προμηθευτής/ές  βαρύνεται/νονται  με όλες τις  εκ του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις  δημόσιες

συμβάσεις προμηθειών προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

2.  Η πληρωμή της αξίας  των ειδών θα γίνεται  με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των

οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου των οικονομικών ετών 2017 και 2018. Η πληρωμή θα

γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά μετά από την

έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 4412/2016.





Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4152/2013. 

Άρθρο 29ο

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσιότητας

 Η  προκήρυξη και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  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, 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται  στον Ελληνικό Τοπικό  Τύπο 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4

του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Επίσης, το τεύχος της αναλυτικής Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων της  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Δήμου Τανάγρας: http:// www.tanagra.gr/

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο

 

                                                                                                        Ο Δήμαρχος Τανάγρας

                                                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

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




Τίτλος :

Προμήθεια υγρών καυσίμων 
Δήμου Τανάγρας 2019 (για τις 
Δ.Ε. Σχηματαρίου & 
Οινοφύτων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 207.646,24 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν προκειμένου να περιγράψουν τα υπό
προμήθεια καύσιμα που αφορούν ποσότητες για την κάλυψη αναγκών έως και το Δεκέμβριο
2019, για τις Δημοτικές Ενότητες Σχηματαρίου και Οινοφύτων.

Οι ποσότητες των καυσίμων υπολογίζονται με βάση τις μέγιστες θεωρητικές καταναλώσεις
που  ορίζονται  ανά  όχημα  /  μηχάνημα  έργου  από  την  νομοθεσία.  Οι  ενδεικτικές  τιμές
προϋπολογισμού υπολογίζονται από τις τιμές που εκδίδονται από τo Υπουργείο Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας για το νομό Βοιωτίας (τιμές μελέτης 10/1/2019).

Σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κανονισμού  2195/2002  (ΕΚ)  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω προμήθειες εντάσσονται στους κωδικούς :

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης

Ο τόπος παράδοσης της προμήθειας (γεωγραφική περιοχή) είναι :

NUTS Περιοχή 
280601 Δ.Ε. Σχηματαρίου, Δήμου Τανάγρας
280603 Δ.Ε. Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας

Για την ανωτέρω προμήθεια υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στους προϋπολογισμούς του
Δήμου για το έτος  2019, συνολικού ύψους  207.646,24 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. η
οποία  βαρύνει  τους  κωδικούς  02.10.6641.02,  02.10.6643.04,  02.10.6643.05,  02.10.6643.06,
02.20.6641.04, 02.25.6641.04, 02.30.6641.04, 02.35.6641.01, 02.70.6641.04.

Συντάχθηκε

Ανέστης Τσιώνης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.





Τίτλος :

Προμήθεια υγρών καυσίμων 
Δήμου Τανάγρας 2019 (για τις 
Δ.Ε. Σχηματαρίου & 
Οινοφύτων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 207.646,24 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για τον υπολογισμό του ενδεικτικού προϋπολογισμού λήφθησαν υπόψη
τα ακόλουθα :

- οι μέγιστες θεωρητικές καταναλώσεις που ορίζονται ανά όχημα /
μηχάνημα έργου από την νομοθεσία (καύσιμα κίνησης)

- Καταναλώσεις  πετρελαίου  θέρμανσης  με  τα  μέχρι  σήμερα
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του Δήμου.

 Τιμές καυσίμων
Οι  τιμές  μονάδος  καυσίμων  φαίνονται  στον  ακόλουθο  πίνακα  (για

ημερομηνίας 10/1/2019):

Καύσιμο Τιμή μονάδος (ευρώ / lt)
Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτ. (ΑΜ) 1,460
Πετρέλαιο κίνησης (Π.Κ.) 1,307
Πετρέλαιο θέρμανσης (Π.Θ.) 0,997

Οι  ανωτέρω  τιμές  περιλαμβάνουν  όλες  τις  νόμιμες  κρατήσεις  /
επιβαρύνσεις και το Φ.Π.Α.

 Μηνιαία κατανάλωση καυσίμων
Οι μηνιαίες καταναλώσεις καυσίμων ανά κωδικό προϋπολογισμού και

είδος καυσίμου εκφράζονται σε lt και φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ. ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ.
02.10.6641.02 6.014,40 0,00 0,00 501,20 0,00  
02.10.6643.04   50.000,00 0,00 0,00 25.000,00
02.10.6643.05   15.000,00 0,00 0,00 7.500,00
02.10.6643.06   15.000,00 0,00 0,00 7.500,00
02.20.6641.04 2.502,00 59.365,44 0,00 208,50 4.947,12  
02.25.6641.04 1.738,80 15.732,00 0,00 144,90 1.311,00  
02.30.6641.04 1.811,04 9.369,00 0,00 150,92 780,75  
02.35.6641.01 6.912,00 0,00 0,00 576,00   
02.70.6641.04 1.460,76 10.118,52 0,00 121,73 843,21  

 Ανάλυση προϋπολογισμού





Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω,  ο  προϋπολογισμός  ανά  κωδικό
προϋπολογισμού και είδος καυσίμου για το χρονικό διάστημα της προμήθειας
(10 μήνες) φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Κωδικός
Ποσότητες Τιμή μονάδος

Σύνολο
ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ. ΑΜ. Π.Κ. Π.Θ.

02.10.6641.02 5.012,00 1,460 1,307 0,997 7.317,52
02.10.6643.04 50.000,00 1,460 1,307 0,997 49.850,00
02.10.6643.05 15.000,00 1,460 1,307 0,997 14.955,00
02.10.6643.06 15.000,00 1,460 1,307 0,997 14.955,00
02.20.6641.04 2.085,00 49.471,20 1,460 1,307 0,997 67.702,96
02.25.6641.04 1.449,00 13.110,00 1,460 1,307 0,997 19.250,31
02.30.6641.04 1.509,20 7.807,50 1,460 1,307 0,997 12.407,83
02.35.6641.01 5.760,00 1,460 1,307 0,997 8.409,60
02.70.6641.04 1.217,30 8.432,10 1,460 1,307 0,997 12.798,01

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 207.646,24

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.





Τίτλος :

Προμήθεια υγρών καυσίμων 
Δήμου Τανάγρας 2019 (για τις 
Δ.Ε. Σχηματαρίου & 
Οινοφύτων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 207.646,24 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ποιότητα των υπό προμήθεια καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή
που  παράγεται  στα  Κρατικά  Διυλιστήρια  και  προορίζονται  για  την  κίνηση
αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων και θέρμανσης των κτηρίων του Δήμου. 

Γενικά  θα  πρέπει  να  ισχύουν  τα  όσα  ορίζονται  και  περιγράφονται  στις
ακόλουθες αποφάσεις:

ΦΕΚ 410 Β/2001 περί προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου της αμόλυβδης
βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

ΦΕΚ 1531 Β/2003 περί προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου του πετρελαίου
θέρμανσης

ΦΕΚ 872 Β/2007 περί απαιτήσεων καυσίμων αυτοκινήτων
Ειδικότερα :

1. Πετρέλαιο κίνησης 
Το  πετρέλαιο  κίνησης  DIESEL  πρέπει  να  είναι  απαλλαγµένο  από  άλλες

προσµίξεις  από  νερό  και  φυσικά  σε  καµία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  υπάρχει
ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 332/11-2-2004. Το πετρέλαιο
κίνησης  θα  καλύπτει  τις  προδιαγραφές  που  ορίζονται  στην  Υπ.  απόφαση  1)
514/2004ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.

2. Αμόλυβδη βενζίνη
Η  αµόλυβδη  βενζίνη  95  οκτανίων  θα  είναι  σύµφωνη  µε  τις  κρατικές

προδιαγραφές (ΕΛ.∆Α). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξή της µε βενζίνη
SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ. Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει
τις  προδιαγραφές  που  ορίζονται  στην  Υπ.  απόφαση  1)  ΑΧΣ  510/2004  ΦΕΚ
872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.

3. Πετρέλαιο θέρμανσης
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές και

δεν  θα  περιέχει  νερό  ή  άλλες  ξένες  ύλες,  θα  είναι  σύµφωνη  µε  τις  κρατικές
προδιαγραφές  (ΕΛ.∆Α)  και  το  ΦΕΚ  496/Β/7-7-93.  Το  πετρέλαιο  θέρµανσης  θα
καλύπτει  τις  προδιαγραφές  που  ορίζονται  στην  Υπ.  απόφαση  1)  467/2002  ΦΕΚ
1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ
332/2004 τεύχος Β

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.





Τίτλος :

Προμήθεια υγρών καυσίμων 
Δήμου Τανάγρας 2019 (για τις 
Δ.Ε. Σχηματαρίου & 
Οινοφύτων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 207.646,24 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο)
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου (προμηθευτή) για την

προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας
(και συγκεκριμένα για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Σχηματαρίου και Οινο-
φύτων.) και των Νομικών Προσώπων (Σχολικές Επιτροπές)

2. ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμ-

φωνα με τις διατάξεις: 
2.1. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.  147 Α΄/08.08.2016):  Δημόσιες  Συμ-

βάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.2. Του το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες”]

2.3. Του Κανονισμού υπ' αριθ.  2017/2365 της Επιτροπής  της Επι-
τροπής της  της 18ης Δεκεμβρίου 2017 «για την τροποποίηση της οδηγίας
2014/24/ΕΕτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου όσον αφορά
στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» (έγ-
γραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2365/2017).

2.4. Του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.5. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει.
2.6. Του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει.
2.7. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄/30-9-2010):  «Δικαστική προ-

στασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νο-
μοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76),  όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.8. Του Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων  Συμβάσεων  &  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.9. Του άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18).

2.10. Του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο» (Φ.Ε.Κ. Α' 52/28.02. 2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.





2.11. Του Ν.  4152/2013 (Φ.Ε.Κ.  107Α/09.05.2013)  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑ-
ΦΟΣ Ζ.  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην Οδηγία  2011/7  της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρω-
μών στις εμπορικές συναλλαγές» ως ισχύει 

2.12. Του Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις  θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 235/Α/01.11.2013), όπως ισχύει, ειδι-
κότερα δε το άρθρο 14 αυτού.

2.13. Του Ν. 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επι-
τήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».

2.14. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιο-
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» ως ισχύει 

2.15. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και δια-
χείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ-
ΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

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

2.17. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».

2.18. Του  Ν.3548/2007  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

2.19. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74Α')  "Διοικητικές  Απλουστεύσεις-Κα-
ταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημόσιου Το-
μέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις"
καθώς και τις διατάξεις του 2690/99 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

2.20. Tον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας» Του άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 ΤΕΥ-
ΧΟΣ Α΄)

2.21. Του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 ΤΕΥ-
ΧΟΣ Α΄)

3. ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Συγγραφή υποχρεώσεων . 
Β) Τεχνικές προδιαγραφές . 
Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

4. ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης)
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα πο-
σοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε Μέσης Τιμής λιανικής πώλη-
σης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατη-
ρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κριτή-
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού της με-
λέτης της υπηρεσίας. 





5. ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύμβαση)
Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρε-

ούται να προσέλθει εντός 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης .

6. ΑΡΘΡΟ 6ο (Προθεσμία εκτέλεσης)
Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται  έως  31/12/2019 ή έως εξαντλήσεως του

προϋπολογισμού.

7. ΑΡΘΡΟ 7ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανε-

ξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και
κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

8. ΑΡΘΡΟ 8ο (Τρόπος Πληρωμής) 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει για το 100% της αξίας του τι-

μολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 

9. ΑΡΘΡΟ 9ο (Παραλαβή)
Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή

της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
208 του Ν. 4412/2016.

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΚΑΥΣΙΜΑ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ με

Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 

17032,5 24867,45 %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

80.000 79760

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

78820,80 103018,79

Ημερομηνία: ………………                                                                      
 Για    τον  υποψήφιο    Προμηθευτή

Σφραγίδα / Υπογραφή

Σφραγίδα / Υπογραφή





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI–ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη 
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6293]
- Ταχυδρομική διεύθυνση : / Πόλη / Παμ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι Βοιωτίας
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσιώνης Ανέστης 
- Τηλέφωνο: : 2262351136
- Ηλ. ταχυδρομείο a.tsionis@tanagra.gr  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
www.tanagra.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του

σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ( CPV: 09132100-4, 09134200-

9, 09135100-5)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6293
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ





Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 
κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 
20: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει 
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 
οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 





πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος   IV  , ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):[……][……]
[……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα





Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…):

[……]





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 
μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 
φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 





Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
δωροδοκίαx,xi·
απάτηxii·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη  καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

[……]





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 





του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]





Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi 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; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]





Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 
ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι





Μέρος   IV  : Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   





i  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 
50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια
ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως 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).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία).

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 
(ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 





παρ. 1 του άρθρου 73 )
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxxΠρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiiiΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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