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Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Ταχ. Δ/νση: 
 
Email: 

Ν.Σπηλιώτη 
2613 600163 
2610 423421 
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 
264 41  Πάτρα 
tpdy@apd-depin.gov.gr 
 

 
 

ΘΕΜΑ : Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού ύψους 113.819,70€ χωρίς  
               Φ.Π.Α. ή 139.998,23€ με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων : Aμόλυβδη βενζίνη  
               (CPV:09132100-4), πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134100-8), υγραέριο κίνησης (CPV: 09133000-0) και  
               πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5), έτους 2016 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 
& ΙΟΝΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο ή για 
τμήμα της προμήθειας με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής. Ως προσφορά με χαμηλότερη τιμή για κάποιο είδος 
θεωρείται αυτή στην οποία το ποσοστό έκπτωσης στην 
αντίστοιχη μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής, του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, λαμβάνει τη μεγαλύτερη 
τιμή. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς 
να υπερβαίνει το 5% 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15.00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Aμόλυβδη βενζίνη (CPV: 09132100-4), πετρέλαιο κίνησης (CPV: 
09134100-8), υγραέριο κίνησης (CPV: 09133000-0)  και 
πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5) 

                                                                 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

 
Πάτρα, 02-02-2016 
Αριθ. πρωτ. : 14653/995 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Αρ.Διακήρυξης : 1/2016 
 
ΑΔΑ (περίληψης) : ΩΦ61ΟΡ1Φ-2ΨΜ 
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., στις πόλεις που θα υποδείξει η 
Δ/νση Οικονομικού 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1. Νομός Αχαίας:  35.651,20 LT 

ΟΜΑΔΑ 2. Νομός Αιτωλοακαρνανίας: 11.604,68 LT 

ΟΜΑΔΑ 3.Νομός Αργολίδας: 6.495,42 LT 

ΟΜΑΔΑ 4. Νομός Αρκαδίας: 13.321,51 LT 

ΟΜΑΔΑ 5. Νομός Ζακύνθου: 4.744,42 LT 

ΟΜΑΔΑ 6. Νομός Ηλείας: 12.175,01 LT 

ΟΜΑΔΑ 7. Νομός Κέρκυρας: 3.095,48 LT 

ΟΜΑΔΑ 8. Νομός Κεφαλληνίας: 7.330,63 LT 

ΟΜΑΔΑ 9. Νομός Κορινθίας: 7.932,60 LT 

ΟΜΑΔΑ 10. Νομός Λακωνίας: 7.819,93 LT 

ΟΜΑΔΑ 11. Νομός Λευκάδας: 3.073,87 LT 

ΟΜΑΔΑ 12. Νομός Μεσσηνίας: 7.695,84 LT 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 09132100-4, 09134100-8, 09133000-0, 09135100-5 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παράρτημα Γ΄ της παρούσας 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ 
σύμφωνα με Ν. 4013/2011 υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 1% επί 
της καθαρής συµβατικής αξίας σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 
2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός ισχύει 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 139.998,23€ 
(Εκτιμώμενη συμβατική αξία 116.999,11€ & δικαίωμα δίμηνης 
παράτασης 22.999,12€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Εγκρίσεις τακτικού προϋπολογισμού της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., έτους 
2016 Ε.Φ. 073-ΚΑΕ 1512/ΑΔΑ : 7ΓΠ9ΟΡ1Φ-791/ΑΔΑΜ : 
16REQ003690384, Ε.Φ. 073-ΚΑΕ 1511/ΑΔΑ : 6ΚΙ3ΟΡ1Φ-0Υ5/ 
ΑΔΑΜ : 16REQ003690230, Ε.Φ. 071-ΚΑΕ 1511/ΑΔΑ: 
7ΦΔΖΟΡ1Φ-ΟΛΥ/ΑΔΑΜ : 16REQ003690230, Ε.Φ. 071-ΚΑΕ 
1512/ΑΔΑ : 6ΑΚΩΟΡ1Φ-1Υ4/ΑΔΑΜ : 16REQ003690384 και 
Ε.Φ. 072-ΚΑΕ 1511/ΑΔΑ: 7Τ2ΜΟΡ1Φ-Ρ7Π/ΑΔΑΜ : 
16REQ003690230 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος (2016) με δυνατότητα δίμηνης παράτασης 
(28.02.2017) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες σε συγκεκριμένες ομάδες/ομάδα 
προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ομάδων/ομάδας 
που προσφέρουν και εγγύηση καλής εκτέλεσης που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε. 
 

Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2016  
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 

Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2016 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση 
των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 
2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων. 

2. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85. 

4. Του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230/Α’) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3335/05 (ΦΕΚ 95/Α’). 

5. Του Ν. 3801/2009 αρθρ.46 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» 
Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» (Α΄163). 

6. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

7. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

8. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Του Ν.3871/2010  (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα το άρθρο 
21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

10. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία & άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαίσιο 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015» και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 
εκδόθηκαν  περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων. 

11. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του Ν. 4155/2013(ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις, 
υποπαράγραφος 20 στ : εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ». 
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13. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

14. Του Ν.4257/2014 αρθρ.63 (Α’ 93), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
15. Του άρθρου 157  του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπ. Οικονομικών και άλλες Διατάξεις». 
16. Του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4281/2014 και ισχύει. 

18. Του Π.Δ.113/10 (ΦΕΚ194/Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
19. Του Π.Δ.139/2010 (ΦΕΚ232/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». 
20. Της Κ.Υ.Α. Π1/ 2380/2012 (ΦΕΚ3400/Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων Κ.Η.Μ.Δ.Σ.». 
21. Της Κ.Υ.Α. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄), «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005». 
22. Της αριθμ. Π1/358/1999 (ΦΕΚ92΄/Β) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

«Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την 
ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)». 

23. Της αριθμ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ1789/Β΄) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/1995». 

24. Της αριθμ. Π1/3306/2010 (ΦΕΚ1789/Β΄) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα 
Προμηθειών(Ε.Π.Π.)». 

25. Της αριθμ. 35130/739/2010 Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 
παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

26. Της αριθμ. Π1/2100/2013 (ΑΔΑ ΒΛ9ΣΦ-ΝΨΦ), Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.), έτους 2014». 

27. Της αριθμ. Π1/1732/2013 (ΦΕΚ1869/Β΄) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τροποποίηση των Π1/358/27-01-1999, Π1/3305/03-11-2010 & Π1/3306/03-
01-2010 αποφάσεων». 

28. Της αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

29. Της αριθμ. Π1/241/29-01-2014 απόφασης ΓΓΕ περί αναβολής ισχύος απόφασης για κεντρικό 
διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοδών από 1/1/2015. 

30. Της αριθμ. Π1/155/20.01.2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1336/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα κατώτατα όρια εφαρμογής των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 

31. Της αριθμ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. Της αριθμ. 12179/11.07.2014 (ΦΕΚ Β’ 1893) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και της αριθμ. 14815/11-08-2014 (ΦΕΚ Β’ 2207) 
απόφασης τροποποίησης και συμπλήρωσης αυτής. 
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33. Της αριθμ. Α2–861/14.08.2014 (ΑΔΑ ΒΛΩΜΦ-416) Υ.Α. «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», και ειδικότερα των άρθρων 104-110, 114-124 & 
136. 

34. Της αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/2003) Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου,  
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης». 

35. Της αριθμ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/2007) Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου,  «Καύσιμα 
Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 

36. Της αριθμ. 355/2000 (ΦΕΚ 410Β/2001) Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου,  «Πετρέλαιο 
κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

37. Της αριθμ. ΓΓ15650/1253/01-03-2011 (ΦΕΚ480/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προιστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους 
προισταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». 

38. Τις με αριθμ. 90123/6844/23-7-2015 (ΑΔΑ : Β8Α0ΟΡ1Φ-Α22) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων στο 
Ν.Αχαίας». 

39. Τις αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, συνολικού ποσού 140.000,00€, Ε.Φ. 073-ΚΑΕ 
1512/ΑΔΑ : 7ΓΠ9ΟΡ1Φ-791/ΑΔΑΜ : 16REQ003690384, Ε.Φ. 073-ΚΑΕ 1511/ΑΔΑ : 6ΚΙ3ΟΡ1Φ-0Υ5/ 
ΑΔΑΜ : 16REQ003690230, Ε.Φ. 071-ΚΑΕ 1511/ΑΔΑ: 7ΦΔΖΟΡ1Φ-ΟΛΥ/ΑΔΑΜ : 16REQ003690230, 
Ε.Φ. 071-ΚΑΕ 1512/ΑΔΑ : 6ΑΚΩΟΡ1Φ-1Υ4/ΑΔΑΜ : 16REQ003690384 και Ε.Φ. 072-ΚΑΕ 1511/ΑΔΑ: 
7Τ2ΜΟΡ1Φ-Ρ7Π/ΑΔΑΜ : 16REQ003690230 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

1. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας 
υγρών καυσίμων :  Aμόλυβδη βενζίνη (CPV: 09132100-4), πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134100-8), υγραέριο 
κίνησης (CPV: 09133000-0) & πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5) σε ευρώ (€). Η κατακύρωση του 
διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο (όλες τις ομάδες/ολική προσφορά) ή για τμήμα της προμήθειας 
(ορισμένες ομάδες/μερική προσφορά, αλλά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα), με βάση το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής. Ως προσφορά με χαμηλότερη τιμή για κάποια ομάδα θεωρείται αυτή στην οποία το 
ποσοστό έκπτωσης λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή, στην αντίστοιχη μέση τιμή λιανικής πώλησης της 
περιοχής, (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς 
να υπερβαίνει το 5%. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός έτους με δυνατότητα δίμηνης παράτασης (28.02.2017), με 
προϋπολογισθείσα συνολική συμβατική αξία 139.998,23€ (Εκτιμώμενη ετήσια συμβατική αξία 116.999,11€ 
& δικαίωμα δίμηνης παράτασης 22.999,12€). 

 
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος. 

 
3. 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. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4281/2014 και ισχύει, και τα καθοριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, με χρήση ελάχιστης προθεσμίας 
σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 
Οδηγία 4 παρ.ΙΙ,Α,2 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
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Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και 
ώρα 15.00. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η  Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 
15.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και του άρθρου 6 της αριθ. Π1/2390/16-10-2013 
Υ.Α. 

 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νοµίµως δραστηριότητα συναφή 

µε το αντικείμενο της προμήθειας του θέματος και ειδικότερα : 
α.  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
β.   Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
γ.  Συνεταιρισμοί. 
δ.  Κοινοπραξίες. 

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο 
εάν κατακυρωθεί σ΄ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 
5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗΔΗΣ  – Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

 
α.  Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του 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 : 

(1)  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. 

(2)   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 (VATΙdentification 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. 

(3)  Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Εμπορίου  αποστέλλοντας είτε: 

α/υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική, είτε 

β/ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IXΒ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών του Π.Δ. 60/07, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
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Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήματος. 

 
β.  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. 

 
6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την  Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 
11.00 π.µ. από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης) όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8 του Παραρτήµατος «Α΄» (Γενικοί Όροι), εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

7. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.Δ. 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών 
Δηµοσίου – ΚΠΔ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, εφόσον από τους ενδιαφερόµενους 
προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά 
αποστέλλονται ηλεκτρονικά σ΄ αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής 
αίτησης, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να 
συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. 

 
8. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4281/2014 και ισχύει, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ 
της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του 
ως άνω Π. Δ/τος, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ΄ αυτούς µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το 
δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο 
τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από 
τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται οµοίως 
ηλεκτρονικά το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς 
ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης κατά της διακήρυξης. 

 
9. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από 

το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήµατα 
παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο 
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή 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. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα 
απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραµµένο. 

 
10. Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο µικρότερο των 

έξι (6) ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται µόνον εάν η 
Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου. 

 
11. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
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12. Δημοσίευση της Διακήρυξης θα γίνει στην Ε.Ε.Ε.Ε. και περίληψης του κειμένου αυτής θα 
γίνει στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της  Κυβερνήσεως, σε δύο (2) 
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μία τοπική (ανά Νομό της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.). 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνουν τον/τους αναδειχθέντα/ες 
προμηθευτές στον/ους οποίο/ους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα καταβληθούν από αυτούς πριν 
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.apd-depin.gov.gr (ενότητα Εφημερίδα της Υπηρεσίας —› Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις), 
καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ. 
Επίσης, διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2613 600163/123 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): tpdy@apd-
depin.gov.gr , καθώς και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις κάνοντας 
αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ. 
Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης θα κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, 
Αρκαδίας, Αχαίας, Ζακύνθου, Ηλείας,  Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λευκάδας 
και Μεσσηνίας για ενημέρωση των μελών τους και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δνση Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων, στο ΣΕΠΕ καθώς και στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ).  

 
13. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ανά στάδιο και η υλοποίηση της προμήθειας 

καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης, στις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας και στο σχέδιο σύµβασης, ως τα παραρτήματα «Α΄» έως «ΣΤ΄» που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 

 
 

            Ε.Γ.Γ. 
Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Οικονομικού 
 
 
 

                                                                                                                         Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (αποστολή με email) 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
2. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου 
3. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου (για δημοσιοποίηση στο δικτυακό τόπο 

της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.) 
4. Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού στους 11 Νομούς Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου 
5. Μέλη της 5μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου 
6. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (για ενημέρωση των μελών της) 
7. Υ.Δ.Ε. Νομού Αχαίας  
8. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Αχαίας 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2016) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 
 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο 
Κριτήρια Επιλογής, Πρoσόvτα και Δικαιoλoγητικά Συµµετοχής και Κατακύρωσης 

 
1. Δικαίωμα συµµετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νοµίµως δραστηριότητα συναφή 

µε το αντικείμενο της προμήθειας, και ειδικότερα : 
 

α.  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
 

β.  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 

γ.  Συνεταιρισμοί. 
 

δ.  Κοινοπραξίες. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά 
τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε 
μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4281/2014 και ισχύει, το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της αριθ. Π1/2390/13 Υ.Α. (ΦΕΚ2677/Β΄/21-10-
13), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά περίπτωση κατωτέρω : 
 

α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
 
► Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 
µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 
4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και 
θεώρησής των ισχύουν ομοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 
 

(1) Έλληνες Πολίτες 
 

(α)Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος 
παραρτήματος κατά το άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/08-08-14) και την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της αριθ. Π1/2390/13 Υ.Α. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια 
Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

(β)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

 
1/Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
2/Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του : 

α/δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, ήτοι : 
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 συµµετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 σελ. 1), 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195- 25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L358-31.12.1998, σελ. 2), 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48), 

 νοµιµοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε 
στο Ελληνικό Δίκαιο µε το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/05, 

 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, 

 για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 
χρεοκοπία, 

β/ δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει,  καταστάσεις, 
δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
 

γ/ είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλλει εισφορές, κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, 

δ/ είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το 
σαφώς), σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ.α΄ της παρ. 2 του Π.Δ. 118/07, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, 

ε/ δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, 
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης 
ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 
 
3/Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, (δικαιολογητικά 
κατακύρωσης), σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. β΄ Π.Δ. 118/07, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4281/2014 και ισχύει). 
 

(γ)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται : 
 
1/ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής του, εκτός από αυτούς που 
µνηµονεύονται στην ανωτέρω παρ. 1α.(1)(β)2/ε/, 

2/ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του σε δημόσιο διαγωνισμό µε αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, 
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3/ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση 
των συμβατικών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημοσίου τοµέα, ή ότι σε κάθε 
περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύμβαση για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή της 
επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσμη υλοποίηση, σύμφωνα µε την δυνατότητα που της παρασχέθηκε µε 
τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

4/ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς 
το περιεχόµενό τους, 

5/ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε 
γνώση, και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

6/ότι ο συµµετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

(δ)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται η έδρα εγκατάστασης της επιχείρησης καθώς επίσης και η πλήρης επωνυμία της. 

(ε)Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισμό µε 
εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/07, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και 
ισχύει). 

(στ)Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο 
προμηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

(ζ)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται η έδρα εγκατάστασης της εταιρείας απ΄ όπου θα γίνονται οι παραδόσεις. 

(η)Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα µε τους 
ειδικούς όρους της παρούσας. 

(2) Αλλοδαποί : Το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
ανωτέρω [παράγραφος 1α.(1)] για τους Έλληνες πολίτες. 
Ειδικά ως προς το περιεχόμενο της ζητούμενης υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά µε την εγγραφή στο οικείο 
Επιμελητήριο (περίπτωση παρ. 1α.(1)2/δ/) δύναται έναντι αυτού να αναγραφεί ισοδύναμη επαγγελματική 
οργάνωση, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει. 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η παράγραφος 1α.(1)2/ε/ της ζητούμενης υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται να 
τροποποιηθεί ως ακολούθως : 
«ε/Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07,  όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 
εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε 
βάρος του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού». 
 

(3) Τα voµικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
 

(α)Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των παραγράφων α(1) και 
α(2) αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι : 

1/οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 
ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, 
2/οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ΄ αυτούς. 
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(β)Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης 
παραστατικού εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε 
συµµετέχοντος. Συγκεκριμένα: 

 
1/Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα µε τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) : 
 

α/Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, 

β/Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή 
Δικαστική Αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (το οποίο να 
προσκομίζεται κωδικοποιημένο) συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ, 

γ/Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από 
την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν 
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. Στην 
περίπτωση που στο υπό (3) (β) 1/ β/ στοιχείο δεν προσκομίζεται κωδικοποιημένο καταστατικό, απαιτούνται 
εκτός της βεβαίωσης και αντίγραφα ΦΕΚ για το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο 
καταστατικό της εταιρείας. 

δ/Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που 
αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της 
εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Αρχή, µε το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου 
για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ ή 
αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας Αρχής, 

 
2/Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα µε τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 
 

α/Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή 
Δικαστική Αρχή του καταστατικού της εταιρείας, που ισχύει, µε τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόµενο 
από τα σχετικά ΦΕΚ, 

β/Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα µε το 
καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της, συνοδευόµενο από τα σχετικά 
ΦΕΚ, 

γ/Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από 
την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
 
3/Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα µε τη μορφή προσωπικών εταιρειών : 
 

α/Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 
τροποποιήσεων αυτού καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β/Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα µε το 
καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της, 

γ/Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
 
4/Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 
 

α/Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις υποπαραγράφους (3)(β)1/, (3)(β)2/ και (3)(β)3/ τα 
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 
αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και 
το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 
ημεδαπούς. 

16PROC003772085 2016-02-05



13 

 

β/Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή, στα κράτη µέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος 
πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 
υποψηφίων. 

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, επί ποινή 
αποκλεισμού. 
 

(4) Οι Συνεταιρισμοί : 
 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 1.α.(1), 
1.α.(2) και 1.α.(3). Επιπλέον αυτών απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παρ. 4 του 
Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένης ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόµιµα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. Δ΄ περ. 
3 του Π.Δ. 118/07, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες 
κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού και υπογράφονται 
απ΄ αυτόν. 
 

(5) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι 
κοινοπραξίες : 
 

(α)Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε 
προμηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. 

(β)Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, ψηφιακά 
υπογεγραµµένης υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο µε 
συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 
συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το µέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 
αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το 
πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή 
δέσμευση των µελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό 
τους κατωτέρω όρους : 

1/Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την υλοποίηση της προμήθειας. 

2/Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα 
αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους, τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των µελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος. 

3/Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήματος που θα 
ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

(γ)Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει 
ή/και υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι 
παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας. 

(δ)Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
από το οποίο προκύπτει η έγκρισή του για : 

1/τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και 
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2/τη συµµετοχή του µέλους στο διαγωνισμό. 
 

(6) Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην ονοµαστικοποίηση 
των μετοχών, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05, και προσδιορίζονται αναλυτικά 
στο άρθρο 1 παρ. γ των ειδικών όρων (παράρτημα «Β΄») της παρούσας. 
 

(7) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, ή στα κράτη µέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

(8) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή 
του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του 
παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. Λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική προσφορά απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης προθεσμίας, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά αναφέρονται : εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς κλπ. 
 

(9) Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν 
ηµεροµηνία ταυτόσημη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 

(10) Σε περίπτωση, µη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω 
αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.4281/2014 και ισχύει,  ο προσφέρων, στον  οποίο  πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση, εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε  σήµανση  «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά  περίπτωση  και  αναφέρονται  κατωτέρω.  Τα  εν  
λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από  τον  προσφέροντα, εντός  τριών  (3) εργασίµων ηµερών  από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο   ή   ακριβές    αντίγραφο)   στην    Yπηρεσία   
που    διενεργεί   το διαγωνισµό. 
 

α.  Τα έγγραφα  και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.  2, 3 του Π.∆. 118/2007, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : 

 
 

(1) Οι Έλληνες πολίτες: 

 
(α)Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα : 
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1/Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλαδή : 
 
 

α/συµµετοχή  σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

 
β/δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της  25.6.1997,  σελ.  1)  και  στο  άρθρο  3  παράγραφος  
1  της  κοινής  δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

 
γ/απάτη,   κατά   την   έννοια   του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48). 

 
δ/νοµιµοποίηση  εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η 
οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 305/2005). 

 
2/Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανοµικού 
Κώδικα σχετικά µε το αντικείµενο της προµήθειας. 

 
3/Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 
παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

 
(β)Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και 
ισχύει). 

 
(γ)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του 
Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β) και 
(γ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό . 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος θα αφορά όλους τους  
απασχολούµενους  µε  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρησή  του (συµπεριλαµβανοµένου 
του εργοδότη) και όχι µόνο τους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του 
οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην 
επιχείρηση του συµµετέχοντος, προσκοµίζεται υπεύθυνη  δήλωση, του άρθρου 8 παρ. 4 του 
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε µορφή αρχείου.pdf υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς  να 
απαιτείται θεώρηση  γνησίου υπογραφής, από τον προµηθευτή, µε την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρησή του. Η 
δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
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(δ)Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως 
άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του Π.∆. 118/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

 
 

(2) Οι αλλοδαποί : 

 
(α)Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης   του   τελευταίου   τριµήνου,   
πριν   από   την   κοινοποίηση   της   ως   άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4281/2014 και ισχύει και όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 
2α(1)(α) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και 
ισχύει). 

 
(β)Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου  2  του  ιδίου  άρθρου  (άρθρο  6  
παρ.  2  εδ.  β΄  περ.  2  του  Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

 
Για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στην επιχείρηση του συµµετέχοντος αλλοδαπού, 
προσκοµίζεται υπεύθυνη  δήλωση, του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε 
µορφή αρχείου.pdf υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς  να απαιτείται θεώρηση  γνησίου 
υπογραφής, µε   την   οποία   θα   δηλώνονται   οι   ασφαλιστικοί   φορείς   στους   οποίους   είναι 
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ΄ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά 
της παρούσας παραγράφου. 

 
(γ)Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω  ηλεκτρονικής  έγγραφης  ειδοποίησης  
(άρθρο  6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 3 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

 

 
(3) Τα νοµικά  πρόσωπα ηµεδαπά  ή αλλοδαπά : 

 
(α)Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 1 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4281/2014 και ισχύει). 
∆ιευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στο συµµετέχοντα στο διαγωνισµό 
νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των διοικούντων αυτό, προσκοµίζονται, εκτός από τα 
αναφερόµενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), 
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του 
εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο, σε µορφή αρχείου.pdf υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς  να 
απαιτείται θεώρηση  γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς 
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στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι  στο  νοµικό  πρόσωπο,  συµπεριλαµβανοµένων  
των  διοικούντων αυτό. 
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

 
(β)Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.∆. 118/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

 
(γ)Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών 
εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ), 
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει και όπως αυτά 
εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ.α(1)(α) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 3 του 
Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

(δ)Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά 
της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας 
είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό AE. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το 
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης (άρθρο 6 
παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

 
(4) Οι Συνεταιρισµοί : 

 
(α)Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης   του   τελευταίου   τριµήνου,   
πριν   από   την   κοινοποίηση   της   ως   άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού τους  Συµβουλίου  δεν  έχει  καταδικασθεί  µε  αµετάκλητη  
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει και όπως αυτά εξειδικεύονται 
ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 1 του Π.∆. 118/2007, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

 
(β)Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, εφόσον πρόκειται για 
ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 2 
του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

 
(γ)Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (άρθρο 6 

παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 3 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 
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(5)   Οι ενώσεις  προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι 

κοινοπραξίες : 

 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε προµηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την 
κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και 
ισχύει). 

 
(6)       Τα  αναφερόμενα  ανωτέρω,  υπό  στοιχ.  α(1)(δ)  και α(2)(γ), 

επαγγελµατικά µητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της ΕΕ, είναι αυτά 
που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΧ Β΄ του Π.∆. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε 
εθνικό επίπεδο, ως επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα λαµβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν 
αντικαταστήσει τα αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 

 
(7)       Εάν  σε  κάποια  χώρα  βεβαιώνεται  από  οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα ως άνω 
ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα 
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή 
αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

β.   Η  µη  έγκαιρη   και  προσήκουσα  υποβολή των  ανωτέρω δικαιολογητικών παραγρ.  
2α του παρόντος επιφέρει τον αποκλεισµό του προµηθευτή από  το διαγωνισµό και  την  
επιβολή των  κυρώσεων του  άρθρου 20 παρ.  2 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4281/2014 και ισχύει. 

 
Άρθρο 2o 

Προσφορά ενώσεων προµηθευτών – κοινοπραξιών 
 
 

1.        Η ένωση προµηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η  οποία  
υπογράφεται  υποχρεωτικά  είτε  από  όλους  τους  προµηθευτές,  που αποτελούν  την  ένωση  ή  την  
κοινοπραξία,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραίτητα  πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους 
της ένωσης προµηθευτών ή της κοινοπραξίας. 

 
2.       Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της µίσθωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 
3.       Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος 

της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 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 ή της κοινοπραξίας και στις  δύο  περιπτώσεις  µπορούν  να  προτείνουν  
αντικατάσταση.  Η  αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
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Άρθρο 3ο 

Χρόvoς και τρόπος υποβολής  προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόµενο προσφορών 
 
 

1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν  και  να  
υποβάλουν  ηλεκτρονικά,  µε  χρήση   της  πλατφόρµας  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, προσφορά 
µε τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 και  12  του  Κανονισµού  
Προµηθειών  ∆ηµοσίου  (Π.∆.  118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει)  καθώς  
και  στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της αριθ. Π1/2390/16.10.2013 Υ.Α. 

 

2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρου ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

─  Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
– Τεχνική Προσφορά» και , 

 
─  Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής 
διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

 
3.     Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί 

ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα : 

 
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 

παρόντος παραρτήματος (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής). 

 
β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

 
 

(1)   Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά  που προσδιορίζονται στα άρθρα [ 1 
& 2] των ειδικών όρων (Παράρτηµα «Β΄»). 

 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 
ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

 
4.        Στα περιεχόµενα της  τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει  σε καµία περίπτωση  να  

εµφανίζονται  οικονοµικά  στοιχεία.  Τυχόν  εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων 
(συµπεριλαµβανοµένων λέξεων  όπως  «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 
5.        Η   Τεχνική    Προσφορά   συντάσσεται   συµπληρώνοντας   την αντίστοιχη ειδική  

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 
σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και  υποβάλλεται  από  τον προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  
που  περιλαµβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν   αποτυπωθεί   στο   σύνολό   τους   στις   ειδικές   
ηλεκτρονικές   φόρµες   του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
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6.  Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή 
απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή  αρχείου τύπου  .pdf και  
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός  τριών  (3) εργάσιµων ηµερών  από  την  
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν  υπογράφονται από τον   ίδιο   φέρουν   ψηφιακή  υπογραφή.  Οι  
τυχόν  απαιτούµενες  δηλώσεις  ή υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  που  υπογράφονται  
ψηφιακά  από τους  έχοντες   υποχρέωση  προς   τούτο,   δεν  απαιτείται  να  φέρουν   σχετική 
θεώρηση  γνησίου υπογραφής.  Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν  στην   Υπηρεσία  που   διενεργεί  το   
διαγωνισµό  εντός  της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που δεν έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί από  τον  ίδιο  τον  οικονοµικό φορέα  (προσφέροντα) και κατά  
συνέπεια δεν φέρουν  την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : π.χ.  
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 
 

7.        Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf 
αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω 
διατάξεις. 

 
8.    Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία 

ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής  υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της  καταληκτικής   ηµεροµηνίας   υποβολής  των  προσφορών.  ∆εν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από  αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 
9.        Σε   περίπτωση  µη   υποβολής   ή   κατά   παρέκκλιση,    των απαιτήσεων της διακήρυξης, 

υποβολής δικαιολογητικών  του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
10.      Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί 

ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. 

Συγκεκριµένα: 

 
α.         Η προσφερόµενη τιμή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική 

προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα 
διακήρυξη. 

 
β. Η  προσφορά  πρέπει  να  περιλαµβάνει  το  σύνολο  των επιβαρύνσεων 

(προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες). Η 
συνολική τιμή ανά ομάδα, θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 
 

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

 

12.           Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης 
υποβολής δικαιολογητικών,  του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
 

13.      ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών     της      οικονοµικής     
προσφοράς     στον      (υπο) φάκελο «∆ικαιολογητικά   Συµµετοχής  –  Τεχνική   Προσφορά».  
Οµοίως,  δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί  σε απόρριψη της 
προσφοράς   (λόγω   µη   εύρεσης   κατά   την   ηλεκτρονική   αποσφράγιση   του (υπο) φακέλου  
«∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»),  η  εκ παραδροµής υποβολή  δικαιολογητικού  
συµµετοχής ή  δικαιολογητικού  της τεχνικής προσφοράς στον ( υπο)φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 

 
14.      ∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε τους όρους 

της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη 
διενέργεια του διαγωνισµού, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, επί  ποινή  απορρίψεως, σε 
σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά σε έντυπη  µορφή,  διαχωρισµένα  σε  δύο   (2)  σφραγισµένους  υποφακέλους  µε 
εξωτερικές ενδείξεις  «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» και  
«Επιµέρους έντυπα  οικονοµικής προσφοράς»,  αντίστοιχα, εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας 
και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε απόδειξη βεβαίωσης χρονολογίας. 

 
15.      Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 

απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά 
ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων  δικαιολογητικών  και  εγγράφων  που  δεν  είναι  ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από  τον  εκδότη  τους,  εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα,  
και  για  την  αποδοχή  τους  ή  µη  εξετάζονται  µε  βάση  τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια  στοιχεία διενεργείται 
υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου 
να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των 
υπηρεσιών  ή  φορέων  που  εξέδωσαν  τα  πρωτότυπα.  ∆ιαπίστωση  ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα 
στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου  22 του 
Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

 
16.  Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά,  µε  χρήση  της  

πλατφόρµας  του  Εθνικού  Συστήµατος  Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των 
προσφορών   ηµεροµηνίας   και   ώρας,   δεν  υπάρχει  δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

 
17.   Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της αριθ. Π1 – 2390/2013 Υ.Α. 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήµατος  Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
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18.   Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το 
διαγωνισµό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία 
αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 
19.    Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται 
εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

 
20.    Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 

2 περ. α΄ του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού,  ή  εφόσον  έχει  απορριφθεί  η  ανωτέρω  ένσταση,  θεωρείται  ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή 
µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 
 

21.   Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως 
συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς 
αυτές συνεπάγεται την  απόρριψη  της  προσφοράς  (άρθρα  3  παρ.  7  και  20  παρ.  4  του  Π.∆. 
118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 

 

22.  Αvτιπρoσφoρές  δεν  γίvovται  δεκτές  σε  κανένα  στάδιο  του διαγωνισµού. Σε περίπτωση 
υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

 
 

23. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά 
του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη  περίπτωση,  δύναται  να  λαµβάνουν  γνώση  αυτών των  πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της 
εµπιστευτικότητας κατά την  ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της 
προσφοράς.  Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή 
εµπορικά απόρρητα  και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 
 

24.     Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

 
 

Άρθρο 4ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
 

1.    Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τον καθοριζόµενο από το 
άρθρο 3 των ειδικών όρων της διακήρυξης χρόνο, που υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο σύστηµα), καθώς 
και για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι  
διαγωνιζόµενοι  κλήθηκαν  να  παρατείνουν  την  ισχύ  των  προσφορών  τους, σύµφωνα µε την παρ. 3 
του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν 
και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 
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2.        Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
3.        Η  ισχύς  της  προσφοράς  µπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως (ηλεκτρονικά µε τον 

παρεχόµενο από το σύστηµα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε   οι   
συµµετέχοντες   στον   διαγωνισµό   µπορούν   να   επιλέξουν,   είτε   να παρατείνουν  την  προσφορά  
τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 
4.    Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα 

ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία 
άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων των 
αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής. 

 

 
Άρθρο 5ο 

Προσφερόµενα Είδη – Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους 
 
 

1.        Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται vα περιλαµβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για 
τη χώρα καταγωγής – προέλευσης του υπό προµήθεια είδους που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ. 1 
του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται  
µαζί   µε   τα   δικαιολογητικά   συµµετοχής  (άρθρο   5α  του   Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.4281/2014 και ισχύει). Πρoσφoρά στην oπoία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

 
2.        Ο  προσφέρων,  εφόσον  κατασκευάζει/παραγάγει  ο  ίδιος  το  τελικό προϊόν, πρέπει να 

δηλώνει υπεύθυνα  στην προσφορά του, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη   δήλωση της παρ.  4 του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986,  σε  µορφή αρχείου  .pdf υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς  να 
απαιτείται θεώρηση  γνησίου υπογραφής,  την  επιχειρηµατική  µονάδα   στην  οποία  θα 
κατασκευάσει/παραγάγει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά 
χωρίς την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
3.        Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε 

δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την  επιχειρηµατική  µονάδα,  στην  
οποία  θα  κατασκευαστεί/παραχθεί  το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Επίσης, στην προσφορά τους  πρέπει  να  επισυνάψουν  και  υπεύθυνη   δήλωσή  τους  της  παρ.  4  του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε  µορφή  αρχείου  .pdf υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς  να 
απαιτείται θεώρηση  γνησίου υπογραφής, προς τον φορέα ότι η κατασκευή/παραγωγή του τελικού 
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη 
µονάδα κατασκευής/παραγωγής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα 
υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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4.      Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που 
δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά 
απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.∆. 
118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει. Η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή/παραγωγή του 
τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 
 

5.        Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και µετά τη σύναψη της 
σύµβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα 
κατασκευαστεί το υπό προµήθεια είδος και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ΄ εξαίρεση, 
πριν τη σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνον σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ µετά τη σύναψη 
της σύµβασης η αλλαγή αυτή µπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Κατασκευή/παραγωγή του υπό προµήθεια είδους σε εργοστάσιο άλλο 
από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούµενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται 
αντιστοίχως τον αποκλεισµό του προµηθευτή ή την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου από τη σύµβαση, µε τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 
6.          Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π.∆. 

118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει. 

 
 

Άρθρο 6ο 
Πρoσφερόµεvη  τιµή 

 
 

1.      Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€) και να  αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην 
προσφερόμενη τιμή περιλαµβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη καθώς και κάθε άλλου 
είδους δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κλπ) καθώς και όλα τα 
έξοδα έως την παράδοση   των   καυσίµων   σύµφωνα   µε   την   Ελληνική   Νοµοθεσία,  βαρύνουν τον 
προµηθευτή και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά.  Το τίμημα της προσφοράς κάθε 
υποψηφίου συµµετέχοντα προµηθευτή θα  δοθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του άρθρου 2 του 
παραρτήµατος «Β΄» της παρούσας. 

Η αναγραφή της τιμής μπορεί να γίνεται μέχρι (3) τρία δεκαδικά ψηφία ενώ σε περίπτωση διαφοράς 
μεταξύ αριθμητικής και ολογράφου τιμής, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

 
2.  Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο 

άρθρο 41 του Π.Δ. 173/1990 και στο 42 της υπ’αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπ.Εσωτερικών 
(ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος , 
μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ.Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί 
να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 
3.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ΄ αυτήν µε 

σαφήνεια η προσφερόµενη τιμή για το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

 
4.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιμής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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5.      Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 
χαµηλές), οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν   τα   στοιχεία   αυτά   και   να   διευκολύνουν   
κάθε   σχετικό   έλεγχο   της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
6.      Οι τιµές των προσφορών δεν µπορούν να µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προµηθευτές δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους 
πίνακες τιµών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς. 

 
7.       Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή για μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας ομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 7ο 
Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Παρασκευή 05 
Φεβρουαρίου 2016 

Παρασκευή 05 
Φεβρουαρίου 2016 
και ώρα 15.00 

Τετάρτη 16 Μαρτίου 
2016 και ώρα 15.00 

 
 
 

Άρθρο 8ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών – Ανακοίνωση  τιµών 

 
 

1.       Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την 
απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό 
όργανο αξιολόγησης (Επιτροπή Αξιολόγησης) εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

 

2.    Η Επιτροπή πρoβαίvει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των πρoσφoρώv τέσσερις 
(4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  των  προσφορών  ήτοι την Δευτέρα 21 
Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. 

 

3.  Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο  των  
ηλεκτρονικών  (υπο)φακέλων  «∆ικαιολογητικά  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. Αµέσως 
µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 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 
λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
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Άρθρο 9ο 
∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Πρoσφoρώv  – Ανάδειξης µειοδότη – 

Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και Κατακύρωσης διαγωvισµoύ 
 
 
 

1.     Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο 
σύστηµα συλλογικό όργανο αξιολόγησης (Επιτροπή Αξιολόγησης) προβαίνει στην αξιολόγηση των 
προσφορών εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα : 

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

προσφορών στην ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στους ανωτέρω όρους της διακήρυξης 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για    την    
αποσφράγιση    οι    συµµετέχοντες    ενηµερώνονται    µε    ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που 
παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

 
 β.Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε 
τα   τυχόν   επιµέρους   απαιτούµενα   σε   έντυπη   µορφή   δικαιολογητικά   των προσφορών τα οποία 
έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της  διακήρυξης  από  τους  
συµµετέχοντες. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους µε 
την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και µονογράφει και 
σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι ( υπο)φάκελοι µε την ένδειξη 
«Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά µovoγράφovται και 
σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
 

γ.Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών 
προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

 
δ.Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προχωρεί στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την 
νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου  των  τεχνικών  προσφορών  για  
τη  συµφωνία  ή  ασυµφωνία  τους  µε  τις τεχνικές προδιαγραφές/ απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

 
ε.Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης ή άλλοι 

πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, 
ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – 
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται επί 
ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά  περίπτωση  
εγγράφως  (αν  ζητηθεί) τις  ζητούµενες  διευκρινίσεις  – συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους 
ορίζονται. 

 
στ.Κατόπιν, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό 

αποδοχής  ή  αιτιολογηµένης  απόρριψης  των  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη 
και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. 

 
ζ.Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή 

για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του 
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διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του 
Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους 
συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 

 
η.Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά το ανωτέρω στάδιο, και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 
προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η 
ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες 
που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση 
για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. 

 
θ.Στην  καθορισθείσα  ως  άνω  ηµεροµηνία  και  ώρα,  η  Επιτροπή Αξιολόγησης 

προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση 
οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το 
σύστηµα. 

 
ι.Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαµβάνει από την Υπηρεσία και 

αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους (υπο)φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα 
Οικονοµικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. Τα 
περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση 
όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

 
ια.Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης των οικονοµικών 

προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και 
όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης.   Η   Επιτροπή Αξιολόγησης   
εισηγείται/γνωµοδοτεί  µε   ξεχωριστό   πρακτικό   επί  της αποδοχής ή µη των οικονοµικών 
προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο 
υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 

 
ιβ.Στη  συνέχεια,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  εκδίδει  κατά  τα προβλεπόµενα την απόφαση 

για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του 
διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του 
Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες 
για ενηµέρωση. 

 
ιγ.Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της εκδοθείσας από την 

Αναθέτουσα Αρχή απόφασης για το ανωτέρω στάδιο, και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 
υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή 
ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 
οφείλει/ουν  να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο 
µε  σήµανση  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παραρτήµατος «Α΄» της παρούσας. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες 
δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
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τους και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 

 
ιδ.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και 
την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την  ανάθεση  δηµοσίων  συµβάσεων  και  διαδικασιών.  Στους  συµµετέχοντες  
που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό, πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για 
την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του αναδειχθέντα µειοδότη. 

 
ιε.Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

ιστ.Αφού  ολοκληρωθεί  η  κατά  τα  προβλεπόµενα  αποσφράγιση του ανωτέρω 
φακέλου,  η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νοµιµότητα των 
δικαιολογητικών αυτών και µε ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής 
απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

 
ιζ.Ο   πλήρης   φάκελος   του   διαγωνισµού   υποβάλλεται   στην Αναθέτουσα Αρχή για 

την έκδοση τελικής απόφασης. 

 
2.         Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη  λήψη  

απόφασης  επί  των  διαφόρων  σταδίων  του  διαγωνισµού  ισχύουν  τα ακόλουθα: 

 
α.Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 
µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 
β.Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 

γ.Κριτήριο  για  την  κατακύρωση  του  αποτελέσµατος  του διαγωvισµoύ θα είναι για το 

σύνολο ή για τμήμα της προμήθειας η χαμηλότερη τιμή. Ως προσφορά με χαμηλότερη τιμή για κάποια 

ομάδα, θεωρείται αυτή στην οποία το ποσοστό έκπτωσης λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή, στην αντίστοιχη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά) του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το 

ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. Η αξιολόγηση των 

προσφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει. 
 

δ.Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη 
τιµή. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των συµµετεχόντων των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. 
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ε.Έντυπα στοιχεία των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχvικής προσφοράς, δεν 
απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης 
της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ΄ αυτής ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 

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

διαγωνισµό,  ενηµερώνονται  µέσω  ηλεκτρονικού  µηνύµατος  µε χρήση του Συστήµατος, για την έκδοση 
απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή 
πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική  ανάρτηση, της  σχετικής αποφάσεως καθώς  και  του  
πρακτικού της Επιτροπή Αξιολόγησης για το εκάστοτε στάδιο  του διαγωνισµού, στο Σύστηµα. Κατά 
την ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συµµετέχοντες έχουν 
λάβει πλέον πλήρη γνώση  επί  της  απόφασης για  το εκάστοτε  στάδιο   του  διαγωνισµού.  Ως  εκ  
τούτου,   η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο  από το οποίο  υπολογίζεται η 
νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

 
ζ.Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά 

µέσω του Συστήµατος σε όλους τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές 
προσφορές. 

 

η.Όταν ο συµµετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη 
χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα µε την 
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν 
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

 
θ.Στις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  όταν  ο  συµµετέχων  υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 
και ισχύει, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 
6 του ως άνω Π.∆/τος, καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 

 
 
 

Άρθρο 10ο 
Απόρριψη Προσφορών 

 
 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις : 

 
▬ Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης. 
▬ Μη   έγκαιρη   και   προσήκουσα   προσκόµιση   των   δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
▬ Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 

▬    Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 

▬ Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές, απαράβατους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
▬ Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή/και 
εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς. 
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▬ Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 
▬ Αποτελεί  εναλλακτική  προσφορά,  είτε  στο  σύνολό  της,  είτε  στα επιµέρους τµήµατα 
της προµήθειας. 
▬ ∆εν  έχει συνταχθεί και υποβληθεί,  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα 
διακήρυξη. 
▬          Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
▬       Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας/τμήματος ή για 
μέρος της προκηρυρυχθείσας ποσότητας ομάδας/ομάδων. 

 
 

Άρθρο  11ο 
Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού – Ανακοίνωση κατακύρωσης 

 
 
 

1.  Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει : 

 
α.Την   κατανοµή   της   προς   προµήθεια   ποσότητας,   εφόσον πρόκειται  για  διαιρετό  

υλικό  –  προϊόν,  µεταξύ  περισσοτέρων  προµηθευτών  µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. Εφόσον το 
υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός προµηθευτής 
επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει  κατόπιν  διαπραγµάτευσης,  αφού  κληθούν  όλοι  οι  
προσφέροντες  που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 

 
 

β.Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει. 

 
γ.Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις : 

(1)Όταν η Υπηρεσία δε χρειάζεται πλέον το αντικείµενο της προµήθειας του 
θέµατος είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για 
την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί αυτό. 

 
(2)Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την 

µαταίωση. 

 
2.        Σε περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, 
χωρίς καμία επιβάρυνση για το δημόσιο. 

 
 

3.       Η κατακύρωση του διαγωvισµoύ θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αvακoιvωθεί 

εγγράφως στον µειοδότη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, µε την 

ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 

4.        Ο συµµετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη   εγγύηση   καλής   εκτέλεσης  αυτής.   Ο   
προµηθευτής  µπορεί  να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες  από  την  ηµεροµηνία  της  κοινοποίησης.  Στην  περίπτωση  όµως  αυτή,  ο χρόνος 
παράδοσης υπολογίζεται µετά την παρέλευση δεκαηµέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 
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5.      Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η 

σύναψη της συµφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. δ του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4281/2014 και ισχύει, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο 

διαγωνιζόµενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την 

άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Οµοίως, η προθεσµία υπογραφής της συµφωνίας αναστέλλεται 

για όσο χρόνο ενδεχοµένως ανασταλεί περαιτέρω  η  σύναψη  της  συµφωνίας,  κατόπιν  άσκησης  

αίτησης  ασφαλιστικών µέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης µε την οποία 

διατάσσονται ασφαλιστικά µέτρα. 
 

6.        Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
συµφωνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση 
αυτή καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπέρ 
της Υπηρεσίας. 

 
7.  Σύµφωνα  µε  την  ΚΥΑ  υπ΄  αριθ.  20977/23-8-2007  (ΦΕΚ  Β΄  1673/23-8-2007), για την 

εφαρµογή του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως τούτο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 3414/2005, 
πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση οφείλει να προσκοµίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, για την µη έκδοση 
οριστικής καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 
 

8.        Εάν,   πριν   την   υπογραφή   της   σύμβασης,   εκδοθεί   σε   βάρος επιχείρησης που 
συµµετέχει στο διαγωνισµό, οριστική καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου, κατά το άρθρο 3 
παρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, η εν λόγω επιχείρηση 
απέχει από την υπογραφή της συµφωνίας και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προσκοµίζει στην ΥΠ/ΠΑ  και  
στο  Τµήµα  Ελέγχου  ∆ιαφάνειας  του  Εθνικού  Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), επικυρωµένο 
αντίγραφο της απόφασης αυτής, καθώς και αντίγραφο ποινικού µητρώου των νοµίµων εκπροσώπων της, 
στο οποίο αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως, η επιχείρηση ζητά από το 
ανωτέρω Τµήµα την έκδοση του κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005 (όπως αναριθµήθηκε 
και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 3414/2005) πιστοποιητικού περί 
συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων. 

 

9.        Στην   περίπτωση   της   προηγούµενης   παραγράφου,   η   Υπηρεσία κοινοποιεί την εν 
λόγω καταδικαστική απόφαση στο ΕΣΡ µαζί µε την απόφασή της περί αποκλεισµού του εν λόγω 
υποψηφίου, προκειµένου να ελεγχθεί το αργότερο πριν την υπογραφή της σύμβασης ο αποκλεισµός του, 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε µε τις 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 3414/2005. 

 
 

10.       Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη 
σύµβαση, ή προσήλθε αλλά δεν κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης και την κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του ΕΣΡ εντός του ανωτέρω  χρονικού  ορίου,  κηρύσσεται  έκπτωτος  
µε  απόφαση  της  Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην 
περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η τυχόν κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, υπέρ της Υπηρεσίας. 
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Άρθρο  12ο 
Κατάρτιση  της  σύµβασης 

 
 
 

1.        Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο 
προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, το κείµενο της οποίας 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το παράρτηµα «Ε΄» αυτής. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο 
κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 
διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ 
αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση  στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 
διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του. 

 
2.      Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 
παραδροµών. 

 
 

3.      Η σύµβαση που υπογράφεται περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας, οπωσδήποτε 

όµως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4281/2014 και ισχύει. 

 
4.         Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, 
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 
5.     Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 
α.Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η 

ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από 
το αρµόδιο όργανο. 

 
β.Παραλήφθηκε   οριστικά   (ποσοτικά   και   ποιοτικά)   η ποσότητα που παραδόθηκε. 

 
γ.Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 

δ.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 
 

Άρθρο 13ο 
Παράδοση – Παραλαβή 

 
 

1. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των 
παραληπτών στα πρατήρια του προμηθευτή με φροντίδα και έξοδα του. Σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής αρνηθεί την προμήθεια καυσίμων ή παραδώσει αυτά με καθυστέρηση 
(πέραν των 48 ωρών), η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η 
τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε 
άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται 
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σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να 
προτείνει η Υπηρεσία κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο.  

 
2. Ο  προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη 

βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο κίνησης) τις Υπηρεσίες από την ημέρα ανάρτησης της απόφασης 
κατακύρωσης του αναδόχου. Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε 
συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του είδους και την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία, που δεν 
μπορεί να ξεπεραστεί. 

 
3. Τα προς προµήθεια είδη, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα προς χρήση, θα 

πρέπει να παραδίδονται στα οχήματα των υπηρεσιών ή τις υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. από τα πρατήρια 
του αναδόχου. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει στη διάθεσή της Δελτίο Χημικής Εξέτασης από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους σχετικά με την ποιότητα του υπό προμήθεια καυσίμου. Η Επιτροπή Παραλαβής 
της προμηθευόμενης Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει δειγματοληψία καυσίμων, σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις 
προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Ν.2286/1995 και το Π.Δ. 118/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, κυρώσεις. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται 
αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων καυσίμων που θα απαιτηθούν εντός του έτους. 

 

4. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υπό 

προµήθεια προϊόντων – ειδών µπορεί να παρατείνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4281/2014 και ισχύει. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων της 

Υπηρεσίας για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης 

προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, 

και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το συµβατικό υλικό – προϊόν, κινείται η διαδικασία κήρυξης του 

προµηθευτή εκπτώτου. 
 

5. Ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης  µπορεί  να  µετατίθεται  µε αιτιολογηµένη απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, εφόσον έχει 
υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον προµηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι 
που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 
εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 

6. Προσφορά  στην  οποία  αναγράφεται  χρόνος  παράδοσης  που υπερβαίνει αυτόν που 

καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 14ο 
Πληρωμή - Κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται: 
 

1. Με παρακράτηση φόρου 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας  των καυσίμων  που βαρύνει 
τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43 Α΄/22-3-94). 
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται 
κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 
 

2. Με κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με Ν. 
4013/2011 υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011), 
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3. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

4. Η   εξόφληση   γίνεται   µε   βάση   τα   νόµιµα   δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΚΠ∆ (Π.∆.118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4281/2014 και ισχύει) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
κλπ). 
 

5. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και το φόρο εισοδήµατος καθώς και τα 
έξοδα δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού, όπως προσδιορίζονται στους ειδικούς όρους της 
διακήρυξης. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις παρακρατούνται από τα δικαιώµατα του προµηθευτή κατά την 
οικονοµική του τακτοποίηση. Σε ότι αφορά τα έξοδα δηµοσίευσης του εν λόγω διαγωνισµού, σηµειώνεται 
ότι η παρακράτηση πραγµατοποιείται κατά την πρώτη πληρωµή σε περίπτωση τµηµατικών 
παραδόσεων/πληρωµών. 

 
Άρθρο 15ο 
Εγγυήσεις 

 
 

1.        Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύµατα  που  λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται 
από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν 
δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη µετάφραση. Σε περίπτωση 
προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα 
δίνεται σε ευρώ (€). 

 
2.  Εγγύηση  Συµµετοχής : 

 
α.      Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να προσφέρουν προσφορά σε 
συγκεκριμένες ομάδες/ομάδα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ της ομάδας/ομάδων που προσφέρουν. 

Τα ποσά τω εγγυητικών συμμετοχής αναλύονται στον παρακάτω πίνακα προς διευκόλυνση 
των συμμετεχόντων: 

 
Πίνακας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ανά ομάδα/νομό 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ 

ΟΜΑΔΑ 1. Νομός Αχαίας:  678,01 

ΟΜΑΔΑ 2. Νομός Αιτωλοακαρνανίας: 219,25 

ΟΜΑΔΑ 3.Νομός Αργολίδας: 127,19 

ΟΜΑΔΑ 4. Νομός Αρκαδίας: 235,47 

ΟΜΑΔΑ 5. Νομός Ζακύνθου: 88,80 

ΟΜΑΔΑ 6. Νομός Ηλείας: 226,62 
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β.        Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της 
προσφοράς. Εγγύηση µε µικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη 
της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

 
γ.        Η     εγγύηση     συµµετοχής     επιστρέφεται     :     α)     στους συµµετέχοντες, σε 

περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον 
µειοδότη, µετά την υπογραφή της σύµβασης και την υποβολή απ΄ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς 
είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα  στάδια  της  
διαδικασίας  ανάθεσης  είτε  της  οριστικής  απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
3.  Εγγύηση  Καλής Εκτέλεσης : 

 
α.        Σύµφωνα µε το άρθρο 157   παρ. 1β του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/08-08-

14) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει έως την 
υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, µε τη µορφή εγγυητικής επιστολής ποσοστού 
2% επί της συvoλικής συµβατικής αξίας. 

 

β.        Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) 
τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο λήξεως της σύµβασης. 

 
γ.        Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

 
4.      Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 

οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 
5.         Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007 (ΚΠ∆), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει. Επισηµαίνεται 

ότι: 

 
α.        Οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ΚΠ∆, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την 
απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζοµένου. 

 
β.        Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης  πρέπει  να περιέχουν 

οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του ΚΠ∆, διότι διαφορετικά δεν θα 
θεωρούνται προσήκουσες. 

 

ΟΜΑΔΑ 7. Νομός Κέρκυρας: 69,34 

ΟΜΑΔΑ 8. Νομός Κεφαλληνίας: 158,13 

ΟΜΑΔΑ 9. Νομός Κορινθίας: 136,89 

ΟΜΑΔΑ 10. Νομός Λακωνίας: 136,91 

ΟΜΑΔΑ 11. Νομός Λευκάδας: 69,32 

ΟΜΑΔΑ 12. Νομός Μεσσηνίας: 130,45 
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6.        Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα της 
παρούσας διακήρυξης υποδείγµατα. ∆ιαφορετική  διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης 
τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον 
αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη. 

 
7.         Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο 

προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να 
υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της 
εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά έναν (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παράδοσης 
του/ων είδους/ειδών. 

 
Άρθρο 16ο 

Ενστάσεις – Προσφυγές 
 
 

1.        Στους συµµετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά 
των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης που αφορούν τη διαδικασία  του  διαγωνισµού  έως  και  
το  στάδιο  της  έκδοσης  κατακυρωτικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του  Π.Δ. 
118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει. 

 
2.                 Προδικαστικές  προσφυγές  υποβάλλονται  εγγράφως  (ηλεκτρονικά) στην αρµόδια 

Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή 
παράλειψης ο υποψήφιος ανάδοχος και ασκούνται προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 

 

3.          Ο   οικονοµικός   φορέας   υποβάλλει   τις   ενστάσεις   –   προσφυγές ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου  τύπου .pdf το οποίο  φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση 
που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονοµικός φορέας  το  υποβάλλει  και  σε  
έντυπη  µορφή  (πρωτότυπο)  εντός   τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως  ηµεροµηνία  αποστολής  λογίζεται  η  ηµεροµηνία  που  
φέρει  η σφραγίδα του ταχυδροµείου. Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής  υποβολής,  εκτός  εάν  υπάρχει,  περίπτωση  διάστασης  µεταξύ  του 
κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως αυτή έχει 
προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η 
ηµεροµηνία αποστολής. Όσον  αφορά  στην  κατάθεση  των  σχετικών  παραβόλων,  όπου  απαιτείται,  
αυτά κατατίθενται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της αριθ. Π1/2390/21-10-2013 Υ.Α. 

 
4.       Ειδικά για τις προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, διευκρινίζεται ότι αυτές 

υποβάλλονται µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της  διακήρυξης  µέχρι  
την  ηµεροµηνία  λήξης  της  προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.  Η  προσφυγή  εξετάζεται  από  το  αρµόδιο  γνωµοδοτικό  συλλογικό όργανο (Επιτροπή 
Ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

 
5.           Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει  στην  

αξιολόγηση  αυτών  µέσω  των  αρµόδιων  πιστοποιηµένων  στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των 
διαδικασιών της κατά περίπτωσης Αναθέτουσας Αρχής. 
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Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα : 
 

•  Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνουν στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων / προσφυγών.   

•  Οι  χρήστες  –  οικονοµικοί  φορείς  ενηµερώνονται  για  την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους. 

 
Αναλυτικά, µετά την υποβολή τυχόν προσφυγής η αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτής, και εκδίδει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη 
σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της προσφυγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος στον προσφεύγοντα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι προσφεύγοντες 
λαµβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, του σώµατος της 
απόφασης µετά του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων, στο Σύστηµα καθώς και την 
αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό σε 
αυτούς. 
 

Άρθρο 17ο 
Αποκλεισµός Προµηθευτή 

 
 
 

Με απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου 
και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, µπορεί  να  αποκλεισθεί  
προµηθευτής  από  συγκεκριµένη  προµήθεια  ή  από  τους διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα λόγω 
ανάρµοστης συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας. 

 
 

Άρθρο 18ο 
Διαδικασία    επίλυσης  διαφορών 

 
 
 

1.          Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη 
λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας και του προµηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) 
την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, 
ανεξαρτήτως του χρόνου γεννέσεώς της, από την Υπηρεσία προς την οποία ο ανάδοχος πρέπει να 
απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε 
αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό 
παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει 
απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο προµηθευτής δεν 
αποδεχθεί την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει 
τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων. 

 
 

2.           Κάθε  διαφωνία  ή  διαφορά  που  θα  απορρέει  από  τη  σύµβαση προµήθειας ή θα 

σχετίζεται µ΄ αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα 

καθ΄ ύλην αρµόδια δικαστήρια. 
 
 

Άρθρo 19ο 
Χρόνος και  τρόπος πρόσβασης  στα  έγγραφα 

 
 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
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κείµενες διατάξεις, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και 
αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 
 

Άρθρο 20ο 
Ανωτέρα βία 

 
 
 

Σε  όσες περιπτώσεις ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία,  ως λόγο αδυναµίας 
συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην 
Υπηρεσία και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 
 

Άρθρο 21ο 
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

 
 
 

1.Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ 
απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισµoύ και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

 

2.Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προµηθευτής στην 

Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

 

3.∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα. 

 

4.Σε διαφορές διεπόµενες από το Ν. 3886/2010, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά 
εκτελεστικών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δηµοσίων διαγωνισµών. 

 
5.Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆.118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4281/2014 και ισχύει,  να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νοµιµότητας  και  ουσίας  µέσα  σε 

ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 

γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. Η  εv  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  πρoσβoλή  

µε  άλλη  oιασδήπoτε  φύσεως διoικητική πρoσφυγή. 
 
 

Άρθρo 22ο 
Λοιπές ∆ιατάξεις 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2016) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β΄» 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΜΕΡΟΣ 1ο  :  ∆ικαιολογητικά – Προσφορές 
 

Άρθρο 1Ο  
Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 

1.        [ΓΟ : άρθρο 1, παρ.  1α(1)(η)]  Στα αναφερόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής του 

άρθρου 1, παρ. 1α(1) των γενικών όρων της διακήρυξης, περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα : 

 
α.Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
όπου ο ενδιαφερόµενος συµµετέχων να αποδέχεται ρητά την επιβάρυνση µε τα έξοδα δηµοσίευσης του 
διαγωνισµού. 

 

 
β.∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών : 

 
 

(1)Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30/2005), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που συµµετέχουν  στον  παρόντα  
διαγωνισµό,  αυτοτελώς  ή  σε  κοινοπραξία  ή  ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νοµικής 
µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος των εταιρειών αυτών είναι άλλη 
ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), 
οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού 
προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιρειών άλλης νοµικής µορφής, πλην των 
ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες   εταιρείες,   µε   ποσοστό   
συµµετοχής   στο   εταιρικό   κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι 
υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. 

 

(2)Ως προς ό,τι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα 
ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε,  εφόσον  η  ελληνική  ανώνυµη  
εταιρεία  (ή  η  τυχόν  άλλης  νοµικής µορφής οντότητα, στην οποία συµµετέχει) υποβάλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή µε την προσφορά της : 

(α)Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 την 
εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
ονοµαστικές. 

 
 

(β)Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία  των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα 
(30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

 
 

(3)Οι ανωτέρω, υπό στοιχ. (1) υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες 
εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση 
ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς 
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τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους, 
µέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής : 

 
 

(α)Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης  των  µετοχών  των  αλλοδαπών  ανωνύµων  
εταιρειών  κατά  το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση 
από   αρµόδια   αρχή   της   χώρας   αυτής,   εφόσον   υπάρχει   σχετική   πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου των εταιρειών αυτών. 

(β)Στην  περίπτωση  που  δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη 
εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. 

 
(γ)Σε  περίπτωση  που  η  εταιρεία  δεν  τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να 
προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή 
δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους 
οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια 
κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα 
της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόµενη  κατάσταση  των  µετόχων  της,  διαφορετικά  η  µη  
υποβολή  της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 

 
 

(4)Οι  αλλοδαπές  επιχειρήσεις  που  συµµετέχουν  στον παρόντα διαγωνισµό, 
εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της 
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, στο 
σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα 
έγγραφα : 

 

(α)Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 

 
 

(β)Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του 
κράτους της έδρας της µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή της προσφοράς. 

 
(γ)Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού  
προσώπου των µετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από την 
ανακηρυχθείσα ανάδοχο εταιρεία, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (β) και (γ) πρέπει να προκύπτει 
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρείας, η οποία να έχει συντελεστεί το 
αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα  πρέπει  να είναι επικυρωµένα  από  την κατά νόµο αρµόδια 
αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρείας και να συνοδεύονται από  επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική. 

 
(5)Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της 

χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
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συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού 
προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους : 

 
(α)Βεβαίωση   (ή   υπεύθυνη   δήλωση),   κατά   το εδάφιο (α) της ανωτέρω περ. (3). 
(β)Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) 
των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (β) της 
ανωτέρω περ. (3) 

(γ)Σε  περίπτωση  που  η  εταιρεία  δεν  τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να 
προσκοµίσει, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (γ) της ανωτέρω περ. (3), σχετική κατάσταση 
µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε 
την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως 
άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας 
αυτής. 

Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την 
προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν 
επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους 
της έδρας της υποψήφιας εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
 
 

(6)Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα  οριζόµενα  στο  
άρθρο  1  παρ.  5  του  Π.∆.82/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 

(7)Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως 
προς τις εταιρίες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

 
 

(8)Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρείες, 
κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητες,  έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται 
στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.∆. 82/1996, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
 

(9)Η συµµόρφωση  προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων παραγράφων αποτελεί 
προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή της ανώνυµης εταιρείας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων 
ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητας στην οποία µετέχει ανώνυµη εταιρεία, στον παρόντα 
διαγωνισµό. 

 
 

(10)Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, 
εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση 
α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του  Ν.  3310/2005,  όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παρ.  4 
του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αµέσως 
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. 

 

γ.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου  ο συμμετέχων 
να βεβαιώνει ότι ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε 120 ημέρες από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.    
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2. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόµενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 
 

 
Άρθρο 2ο 

Στοιχεία  της  Οικονομικής   Προσφοράς 
 

1. Για την κατάθεση της προβλεπόµενης οικονοµικής προσφοράς [άρθρο 3, παρ. 10 των γενικών 
όρων (παράρτηµα «Α΄»], θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα : 

α.Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον συγκεκριμένο νομό όπου θα 
βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης). Το 
ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 
β.Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του 

διαγωνισμού, δηλαδή συνολικά για όλες τις ομάδες (ολική προσφορά) ή για όποια ομάδα επιθυμούν 
(μερική προσφορά). 

 
γ.Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν ψηφιακά 

υπογεγραµµένο το υπόδειγµα του παρόντος παραρτήµατος (Οικονοµική Προσφορά) εντός του 

(υπο)φακέλου της οικονοµικής προσφοράς. Η έντυπη μορφή της οικονομικής προσφοράς θα έχει τη μορφή 

του υποδείγματος όπως δίνεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄». 

 

δ.Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή για μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας ομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τους συγκεκριμένους νομούς 

όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης). 
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%,  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄/2014). 

 

Τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών (σε παρένθεση 

αναφέρονται οι τιμές προ ΦΠΑ οι οποίες καθορίζουν και τους προυπολογισμούς) 
 

Νομός 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΧΑΙΑΣ  0,713 (0,580) 1,322 (1,075) 1,980 (0,796) 0,686 (0,558) 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0,743 (0,604) 1,366 (1,111) 1,001 (0,814)  

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0,712 (0,579) 1,340 (1,089)   

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0,720 (0,585) 1,379 (1,121)   

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0,731 (0,594) 1,373 (1,116)   

ΗΛΕΙΑΣ 0,710 (0,577) 1,359 (1,105) 0,975 (0,793)  

ΚΕΡΚΥΡΑΣ  1,378 (1,120)   

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0,799 (0,649) 1,463 (1,189)   
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0,694 (0,564) 1,346 (1,094) 0,977 (0,794)  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0,708 (0,576) 1,363 (1,108) 0,987 (0,802)  

ΛΕΥΚΑΔΑΣ  1,388 (1,128)   

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0,739 (0,601) 1,374 (1,117) 0,995 (0,809)  

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

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 

τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το 

αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 
Ταναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης = 1,622 

Ταναφοράς Πετρελαίου Κίνησης = 1,327 
Ταναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη = 1,057 

 

Παράδειγμα: Εστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται 
από τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,327-(1,327χ0,12)=1,167. 

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 
1,327+(1,327χ0,02)=1,353 
 

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. 

 
Άρθρο 3ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
 
 

[ΓΟ : άρθρο 4, παραγρ.  1]   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε εκατόν  είκοσι 
(120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς 
µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη 
της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα άλλων εκατόν είκοσι (120) ηµερών. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου, τα αποτέλεσµατα του διαγωνισµού 
µαταιώνονται, εφόσον το αρµόδιο όργανο δεν έχει αποφασίσει για την κατακύρωση ή όχι της 
προµήθειας. 
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ΜΕΡΟΣ 2ο  :  Στοιχεία προμήθειας 

 

Άρθρο 4ο 
Αντικείμενο διαγωνισµού 

 
Η  παρούσα  διακήρυξη  αφορά  στην  προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης (CPV: 09135100-5), 

αμόλυβδης βενζίνης (CPV: 09132100-4), υγραερίου κίνησης (CPV: 09133000-0) και πετρελαίου κίνησης 
(CPV: 09134100-8), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. µέσω  σύναψης σύµβασης  διάρκειας  
ενός έτους (2016) με δυνατότητα δίμηνης παράτασης (28.02.2017).  Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 
139.998,23 € (Εκτιμώμενη συμβατική αξία 116.999,11 € & δικαίωμα δίμηνης παράτασης 22.999,12 €), 
συµπεριλαµβανοµένων  των προβλεπόµενων  κρατήσεων. 

 
Οι προϋπολογισμοί προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες μέσες τιμές (προ της 

έγκρισης της παρούσας ήτοι στις 15/1/2016) ανά λίτρο (LT), προ ΦΠΑ), από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για τους Νομούς Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 

Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε καύσιμα για τις υπηρεσίες της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., καθώς και ο 
προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες ανά 
ομάδες/Νομούς:
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Πίνακες εκτιμώμενων ποσοτήτων & αξιών προμήθειας καυσίμων κίνησης ανά ομάδα: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.) 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 113.819,70€ 
Φ.Π.Α.                               :                26.178,53€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 139.998,23€ 

                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

Ομάδα 1. Νομός Αχαίας 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

1.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4.828,46 0,580 2.800,51 

1.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

25.242,78 1,075 27.135,99 

1.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 3.572,79 0,796 2.843,94 

1.4 ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.007,17 0,558 1.120,00 

    
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 33.900,44 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

35.651,20 ΣΥΝΟΛΟ 41.697,54 
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Ομάδα 2. Νομός Αιτωλοακαρνανίας 
 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

2.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.222,63 0,604 1.946,47 

2.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

7.383,97 1,111 8.203,59 

2.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 998,08 0,814 812,44 

    
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 10.962,50 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

11.604,68 ΣΥΝΟΛΟ 13.483,87 

 
 

Ομάδα 3. Νομός Αργολίδας 
 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

3.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.399,90 0,579 810,54 

3.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

5.095,52 1,089 5.549,02 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6.359,56 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

6.495,42 ΣΥΝΟΛΟ 7.822,26 
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Ομάδα 4. Νομός Αρκαδίας 
 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

4.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.894,89 0,585 3.448,51 

4.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

7.426,62 1,121 8.325,24 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 11.773,75 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

13.321,51 ΣΥΝΟΛΟ 14.481,71 

 
 

Ομάδα 5. Νομός Ζακύνθου 
 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

5.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.637,47 0,594 972,65 

5.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

3.106,95 1,116 3.467,36 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 4.440,01 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

4.744,42 ΣΥΝΟΛΟ 5.461,21 
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Ομάδα 6. Νομός Ηλείας 
 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

6.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.808,73 0,577 1.620,64 

6.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

7.316,82 1,105 8.085,09 

6.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.049,46 0,793 1.625,22 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 11.330,95 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

12.175,01 ΣΥΝΟΛΟ 13.937,07 

 

 
Ομάδα 7. Νομός Κέρκυρας 

 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

7.1 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

3.095,48 1,120 3.466,94 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 3.466,94 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

3.095,48 ΣΥΝΟΛΟ 4.264,34 
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Ομάδα 8. Νομός Κεφαλληνίας 
 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

8.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.499,31 0,649 973,05 

8.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

5.831,32 1,189 6.933,44 

    
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 7.906,49 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

7.330,63 ΣΥΝΟΛΟ 9.724,98 

 
 

Ομάδα 9. Νομός Κορινθίας 
 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

9.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.300,85 0,564 1.297,68 

9.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

3.584,87 1,094 3.921,85 

9.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.046,88 0,794 1.625,22 

    
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6.844,75 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

7.932,60 ΣΥΝΟΛΟ 8.419,04 
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Ομάδα 10. Νομός Λακωνίας 

 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

10.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.252,08 0,576 1.297,20 

10.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

3.539,56 1,108 3.921,83 

10.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.028,29 0,802 1.626,69 

    
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6.845,72 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

7.819,93 ΣΥΝΟΛΟ 8.420,24 

 
 

Ομάδα 11. Νομός Λευκάδας 
 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

11.1 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

3.073,87 1,128 3.466,20 

    
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 3.466,20 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

3.073,87 ΣΥΝΟΛΟ 4.263,43 
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Ομάδα 12. Νομός Μεσσηνίας 

 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 23% 
ΣΕ  Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ  Ευρώ 

12.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.619,05 0,601 973,05 

12.2 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
οκτ. 

2.055,90 1,117 2.296,44 

12.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 4.020,89 0,809 3.252,90 

    
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6.522,39 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

7.695,84 ΣΥΝΟΛΟ 8.022,54 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ 
 

113.819,70 

ΦΠΑ 23% 
 

26.178,53 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 139.998,23 
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Άρθρο 5ο 
Διάρκεια ισχύος της σύμβασης – Παράταση ισχύος 

 
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος της σύμβασης, από τη συμβατική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης εκτέλεσης της προμήθειας με τους ίδιους όρους, μετά την έγγραφη συμφωνία 
με τον ανάδοχο προμηθευτή που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της παρούσης διακήρυξης, 
για διάστημα δύο μηνών (28.02.2017). 

 
 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

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. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και 
στο Π.Δ.60/2007. 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 
05/02/2016 
 
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η Παρασκευή 05 
Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15.00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η Τετάρτη 16 
Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 

Άρθρο 7ο 
Πληρωμή - Κρατήσεις 

 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται: 
α. Με παρακράτηση φόρου 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας  των καυσίμων που βαρύνει 
τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α΄/22-
3-94)  . 
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 
β. Με κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με Ν. 
4013/2011 υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011), 
γ. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον 
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προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών (Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’163) - Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης 
δημοσίευσης»). 
Στην περίπτωση που αναδειχθούν πλέον του ενός Ανάδοχοι, η δαπάνη επιμερίζεται κατά 
ποσοστιαία αναλογία με το συμβατικό κόστος ή το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης. 
 

Άρθρο 8ο 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
 

1. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 

2.Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών. 

 
3.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης, σε 

οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον δηµιουργηθούν προβλήµατα στην 

υλοποίησή της ή κριθεί ασύµφορη. 

 
4.Σε περίπτωση που η  σύµβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή τα 

αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριµένα θέµατα, τότε 
αυτά θα συµπληρωθούν µε συµπληρωµατική ερµηνεία, σύµφωνα µε την καλή πίστη και 
τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 
5.Οποιοδήποτε ζήτηµα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύµβασης, θα  

επιλύεται  στο  πλαίσιο  της  καλής  πίστης  και  των  συναλλακτικών  ηθών.  Οι διαφορές 
που αφορούν ζητήµατα ερµηνείας και εκτέλεσης των συµβατικών όρων, υπάγονται στη 
δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η 
σύµβαση. 

 
6.Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς την 

ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης σε όλη τη διάρκειά της, η διαφορά θα τίθεται 
κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο µερών υπό την κρίση των αρµοδίων δικαστηρίων, 
εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου και των οποίων η απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως 
οριστική για αµφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ των συµβαλλοµένων 
καταδικαζόµενο. 

 
7.Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα 

διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον προµηθευτή ο οποίος και οφείλει να 
εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η 
µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για την 
Υπηρεσία. 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2016) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ΄» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

Τα προσφερόμενα καύσιμα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ, ΥΓΡΑΕΡΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

Α/Α 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

1.1 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν 
την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, 
αμόλυβδης βενζίνης, υγραερίου κίνησης και 
πετρελαίου κίνησης  

   

1.2 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν  τη 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως αυτές 
περιγράφονται στο παρόν παράρτημα,  οι 
οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται  µαζί   µε   τα   δικαιολογητικά   
συμμετοχής  

NAI   

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ    

2.1 
Τα προσφερόμενα είδη  πρέπει να έχουν τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

NAI   

2.2 

Το προσφερόμενο είδος πετρέλαιο θέρμανσης 
πρέπει να έχει τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Απόφαση του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου αριθ. 467/2002 
(ΦΕΚ 1531Β΄/2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»  

NAI   

2.3 

Το προσφερόμενο είδος αμόλυβδη βενζίνη 
πρέπει να έχει τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Απόφαση του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 510/2004 (ΦΕΚ 
872Β΄/2007) «Καύσιμα Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη 
βενζίνη-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» 

NAI   

2.4 

Το προσφερόμενο είδος πετρέλαιο κίνησης 
πρέπει να έχει τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Απόφαση του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 
1490Β΄/2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - 
Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι 
Δοκιμών» 

NAI   

2.5 

Το προσφερόμενο είδος υγραέριο κίνησης 
πρέπει να έχει τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Απόφαση του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 264/2003 (ΦΕΚ 
47Β΄/2004) «Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Καυσίμων αυτοκινήτων-Υγραέρια (LPG)» 
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2.6 

Τα καύσιμα να έχουν προδιαγραφές σύμφωνα 
με την Κ.Υ.Α. αριθ. 316/2010/23-2-2012 (ΦΕΚ 
Β’501/2012) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' 
αριθμ. 94/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012) απόφαση 
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής - Προστασίας του Πολίτη και την 
υπ'αριθμ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015) 
απόφαση 

NAI   

2.7 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται vα 
περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση 
για τη χώρα καταγωγής – προέλευσης του 
υπό προμήθεια είδους που προσφέρουν 
(άρθρο 18 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται  µαζί   µε   τα   
δικαιολογητικά   συμμετοχής  (άρθρο   5α  
του   Π.∆. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.4281/2014 και ισχύει). Προσφορά στην 
οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

NAI   

2.8 

Ο  προσφέρων,  εφόσον  κατασκευάζει/ 
παραγάγει  ο  ίδιος  το  τελικό προϊόν, πρέπει 
να δηλώνει υπεύθυνα  στην προσφορά του, 
επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωσή της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,  σε  
µορφή αρχείου  .pdf υπογεγραμμένη 
ψηφιακά, χωρίς  να απαιτείται θεώρηση  
γνησίου υπογραφής,  την  επιχειρηματική  
μονάδα που θα κατασκευάσει/παραγάγει το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 

NAI   

2.9 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα 
κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό 
προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 
στην προσφορά τους δηλώνουν την  
επιχειρηματική  µονάδα,  στην  οποία  θα  
κατασκευαστεί/παραχθεί  το προσφερόµενο 
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Επίσης, στην προσφορά τους  πρέπει  να  
επισυνάψουν  και  υπεύθυνη   δήλωση  της  
παρ.  4  του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε  
µορφή  αρχείου  .pdf υπογεγραµµένη 
ψηφιακά, χωρίς  να απαιτείται θεώρηση  
γνησίου υπογραφής, προς τον φορέα ότι η 
κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος 
θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει 
ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη 
µονάδα κατασκευής/παραγωγής του τελικού 
προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους 
την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, 
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή 

NAI   
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υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά 
στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω 
δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

2.10 

Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες 
Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), 
σύμφωνα με την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 
2090/14) Υπουργική Απόφαση 

ΝΑΙ   

2.11 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις 
αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για 
να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή 
τις ανάγκες της Ομάδας Υπηρεσιών για την 
οποία γίνεται η προσφορά 

ΝΑΙ   
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2016) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Δ΄» 
(Επιµέρους έντυπα  οικονοµικής προσφοράς) 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (επαναλαμβάνεται για όσες ομάδες υποβάλλεται προσφορά) 
 

ΠΡΟΣ :Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.  
  Δ/νση Οικονομικού              
  Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης υλικού              
  ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28               
  264 41 Πάτρα 
 
Οικονομική Προσφορά: 
Σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ.πρωτ. 14653/995/02-02-2016 (αρ.διακήρυξης 1/2016) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., προσφέρω κατ’ είδος στην Ομάδα….., το 
παρακάτω ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής: 
 
  
 
  
  
  
   
 
 
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 
 
 

  ………………/…./…./2016 
                Ο Προσφέρων 

 
Είδος 

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής 

(Ολογράφως) (Αριθμητικώς) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2016) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Ε΄» 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1ο 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης       

……………… 

                        ΕΥΡΩ…………….. 

………………………………… 

       Προς 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ 

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28 

ΠΑΤΡΑ 26441 

 

    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   

……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και 

ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………………………. Δ\νση 

………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την 

προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξή 

σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 

της. 

 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 

υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας.- 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2ο 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   

………………     ΕΥΡΩ. …………………… 

Προς 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ 

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28 

ΠΑΤΡΑ 26441 

 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 

ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 

μας, υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………..Δ\νση…………………………………………………

……….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, 

που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια 

……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

………...ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 

καμιά ισχύ. 

 

-   Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας.- 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2016) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «ΣΤ΄» 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 
  

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
 

Στην Πάτρα, σήμερα την  …………………….. μεταξύ : 
 

Α. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε. & 
Ι.), Δ/νση Οικονομικού, που εδρεύει στην Πάτρα, οδός ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, με Α.Φ.Μ. 
997824349, Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών και εκπροσωπείται νομίμως από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Οικονομικού, Βασίλειο Αλεξανδρόπουλο (στο εξής «Η Αναθέτουσα Αρχή») και 
 
Β. Της εταιρείας με την επωνυμία …………………………., που εδρεύει στη ……………………, οδός 
…………………….,  με Α.Φ.Μ. …………………….. Δ.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νομίμως 
από τον ………………………………. (στο εξής «ο Ανάδοχος») 

 
και έχοντας υπόψη : 

 
Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου με αριθμό …………………………….., με την οποία  εγκρίνεται το από 
………………………  πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, αμόλυβδης βενζίνης & πετρελαίου κίνησης), 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου. 
 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου 
θέρμανσης, αμόλυβδης βενζίνης & πετρελαίου κίνησης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. που εδρεύουν στη ……………., βάσει των όρων της παρούσας σύμβασης και της 
αριθμ. ……………………. Απόφασης του Προισταμένου της Δ/νσης Οικονομικού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την οποία 
προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την 
ανωτέρω προμήθεια. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ—ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει συμβατική διάρκεια 
μέχρι 31-12-2016. Είναι δυνατή η παράτασή της μέχρι 28-2-2017. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των 
παραληπτών, με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις 
ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΜΟΙΒΗ 

 
Η προμήθεια των ανωτέρω υγρών καυσίμων θα γίνεται στη μέση τιμή που θα διαμορφώνεται 
ανά Νομό, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για τους Νομούς της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 

- Παρακράτηση φόρου 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας  των καυσίμων που 
βαρύνει τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 
2198/94 (ΦΕΚ 43 Α΄/22-3-94).  

- Κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με Ν. 
4013/2011 υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011). 

- Κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 
(συνολικά ή τμηματικά) και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της 
προμήθειας, μέσω της αρμόδιας ΥΔΕ, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας μας,  με την 
διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής με έκδοση χρηματικού εντάλματος 
στην επωνυμία του αναδόχου, με την επιβολή των νομίμων κρατήσεων καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει). 
Οι δαπάνες θα βαρύνουν τις παρακάτω Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης : Ε.Φ. 073-ΚΑΕ 
1512/ΑΔΑ : 7ΓΠ9ΟΡ1Φ-791/ΑΔΑΜ : 16REQ003690384 ποσού 12.000,00€, Ε.Φ. 073-ΚΑΕ 
1511/ΑΔΑ : 6ΚΙ3ΟΡ1Φ-0Υ5/ ΑΔΑΜ : 16REQ003690230 ποσού 80.000,00€ , Ε.Φ. 071-ΚΑΕ 
1511/ΑΔΑ: 7ΦΔΖΟΡ1Φ-ΟΛΥ/ΑΔΑΜ : 16REQ003690230 ποσού 30.000,00€, Ε.Φ. 071-ΚΑΕ 
1512/ΑΔΑ : 6ΑΚΩΟΡ1Φ-1Υ4/ΑΔΑΜ : 16REQ003690384 ποσού 8.000,00€ και Ε.Φ. 072-ΚΑΕ 
1511/ΑΔΑ: 7Τ2ΜΟΡ1Φ-Ρ7Π/ΑΔΑΜ : 16REQ003690230 ποσού 10.000,00€ 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την προμήθεια των 
καυσίμων. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον 
εγγράφως και υπογράφεται από τον καθένα από τους συμβαλλομένους. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από 
αυτή τη σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. Κατ’ εξαίρεση ο 
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε 
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

9.1.Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των 
συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν 
ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο, που καθιστά απολύτως 
αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
9.2.Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στον πελάτη τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην 
ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα 
αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
 
9.3.Ο πελάτης υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην προαναφερόμενη 
αναφορά του Αναδόχου. Αν ο πελάτης δεν απαντήσει εντός του ανώτερου χρονικού 
διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας 
βίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
10.1.Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. 
 
10.2.Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του πελάτη και του αναδόχου, η οποία θα 
αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 
δημιουργούνται από τη σύμβαση αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια Πατρών. 
 
10.3.Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, το κείμενο της 
οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται εκτός βεβαίως καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την 
ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 
 

α)η με αριθ.πρωτ. ………………………………… απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας 
β)η από ………………………………… τεχνικοοικονομική προσφορά του Αναδόχου  
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί ακριβώς με τους όρους της σύμβασης αυτής, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της περί προμηθειών του Δημοσίου νομοθεσίας, των οποίων ο 
Ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

12.1.Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 
 
12.2.Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη 
γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του 
ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν, αυθεντικό θεωρείται το 
ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Για τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται 
αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης αριθ.  1/2016 (αριθ.πρωτ. 14653/995/02-02-2015).   
Η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνωρίστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από τους 
συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

…………………………….. 

                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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