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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               
∆/νση: Πτολεµαίων 1     
Ταχ. Κώδ.: 53100                     
Τηλ.: 23850 54504                   
FAX: 23850 54501           
Πληρ.: Χρήστος Κωνσταντινίδης 
 
 

                       

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  11/2016  

(Αριθµός Συστήµατος Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 30249) 

 

 

  ∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου ∆ιαγωνισµού Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης 
καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριο 2017. 
(CPV 09135100-5, 09132100-4, 09134100-8). 
 

Συνολικός προϋπολογισµός του προς προµήθεια είδους :  137.000,00  Euro (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

και δικαιωµάτων προαίρεσης). 

 
 
 

∆  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η   
 
 
 
 
 

O Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 

 

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

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

2.    Το Π.∆. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» 

3.    Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων", 

όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει. 

4.    Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) "περί κώδικα διοικητικής διαδικασίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, 

συµπληρωθεί και ισχύει. 

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

6. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης & Εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας 

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

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

ισχύει.  

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

ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ηµεροµηνία: 14 – 12 - 2016 
 
Αρ. Πρωτ.  172659/5463 
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9. Την αρίθµ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου πετρελαίου 

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

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

ελέγχου βενζίνης αµόλυβδης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

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

13. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων & 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθµίσεις» 

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

επιχειρήσεις. 

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

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

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

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων. 

17.  Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων κ.α.δ όπως 

τροποποιήθηκε». 

19. Το Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & λοιπές ∆ιατάξεις». 

20.   Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74). 

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

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

νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου». 

23.   Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί 

«Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που 

αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

24. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – 

εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 

395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 ( L 76), όπως τροποποιήθηκε 

µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύει. 

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

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

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26. Το Ν. 3548/07 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό τύπο & άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2007). 

27. Το Π.∆. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

28. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη». 

29.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της ∆ιοίκησης». 

30.  Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέµηση καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 

προσαρµογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011. 
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31. Το άρθρο 4 του Π.∆ 118/07 (150/Α) «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου» σχετικά µε την υποχρέωση 

δηµοσίευσης στον τοπικό τύπο. 

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

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων». 

33. Την αρίθµ. Π/12390/2013 (ΦΕΚ2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτοµέρειες & ∆ιαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

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

35. N. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

36. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 

έτους 2016.  

37. Την Αριθ. 158/16-11-2016 (ΦΕΚ3698 Β)΄ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, περί 

έγκρισης «Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης» (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 

(Α΄ 147), για τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

38. Τα πρωτογενή αιτήµατα µε Α∆ΑΜ 16REQ005386143 2016-11-14 για έγκριση δαπάνης ποσού 85.000,00 € 

για προµήθεια υγρών καυσίµων για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριος 2017 και 

16REQ005386249 2016-11-14 ποσού 55.000,00 € για προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τη χρονική 

περίοδο Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριος 2017.  

39. Την αριθ. 2227/5-12-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆υτ. Μακεδονίας µε Α∆Α: ΩΚ297ΛΨ-37Υ 

περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 137.000 € από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον 

προϋπολογισµό εξόδων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας/Π.Ε.Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 072 ΚΑΕ 

1511 ποσού 55.000,00 και ΚΑΕ 1512 ποσού 82.000,00 οικονοµικού έτους 2017 για το έργο «Προµήθεια 

υγρών καυσίµων καθώς και πετρελαίου θέρµανσης» συνολικού προϋπολογισµού 137.000,00 ευρώ. α) για το 

χρονικό διάστηµα από 1/1/2017 έως 31-10-2017: ΚΑΕ 1511 Προµήθεια υγρών καυσίµων ποσό 55.000,00, 

ΚΑΕ 1512 Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης ποσό 82.000,00, προκειµένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 

διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για το ανωτέρω έργο.  

40.   Την αριθ. πρωτ. 168883/5365/8-12-2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 137.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων έτους 2017 της Περιφέρειας , ∆υτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 072, ΚΑΕ 

1511(ποσό 55.000,00€) και ΚΑΕ 1512 (ποσό 82.000,00€) για τη δαπάνη, που αφορά προµήθεια υγρών 

καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων, των µηχανηµάτων και 

των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριος 2017.  

41. Τα εγκεκριµένα αιτήµατα µε Α∆ΑΜ 16REQ005539183 και 16REQ005539129. 

42. Την εισήγηση µε αριθ. πρωτ. 169095/5373/8-12-2016 για  την έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 

∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές προϋπολογισµού 137.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α και δικαιωµάτων προαίρεσης για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριο 2017 για την 

ανάδειξη αναδόχου «Προµήθειας καυσίµων  κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για το διάστηµα 

Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριο 2017 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας» και τους όρους 

της ∆ιακήρυξης. 

43.   Την αριθµ.  2269/12-12-2016 (Α∆Α 62ΚΡ7ΛΨ-ΨΡΩ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης της διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε 

κλειστές προσφορές  προυπολογισµού 137.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιωµάτων 

προαίρεσης για την ανάδειξη αναδόχου «Προµήθειας καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης 
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για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριο 2017 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π. Ε. 

Φλώρινας» και των όρων της διακήρυξης.  

44. Την ανάγκη προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και τον 

Οκτώβριο 2017 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

Ανοικτό ∆ηµόσιο Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), στη διαµορφούµενη, για έκαστο είδος 
καυσίµου, µέση τιµή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας τη µέρα παράδοσης του είδους (χωρίς ΦΠΑ) και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε 
άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά τους, συνολικού προϋπολογισµού 137.000,00 Euro, συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατανοµή των υπό προµήθεια Καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης 
 

 
 

α/α 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΚΑΕ/ 
ΦΟΡΕΑΣ 

072 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
 ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 – 
ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 – 
ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
ΝΩΝ ΦΠΑ & 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10% 

1 
Πετρέλαιο κίνησης (automotive 
diesel) 

1511 / 
072 

34.508,10 λίτρα 
περίπου 

42.099,88 € περίπου 

2 Βενζίνη αυτοκινήτων (αµόλυβδη 
95 οκτανίων) 

1511/ 072 8.322,60 λίτρα 
περίπου 

12.900,03 € περίπου 

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 072 ΚΑΕ 
1511 

 42830,70  54.999,91 € 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης (heating 
diesel)   

1512/072 82.000 λίτρα  περίπου 82.000 € περίπου 

 
  Οι παραπάνω ποσότητες δεν είναι δεσµευτικές για την Π.Ε Φλώρινας ως προς τη συνολική τους απορρόφηση 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί. 
  Κάθε προµηθευτής µπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε συνολικά για όλα τα είδη, είτε µεµονωµένα κατά 
περίπτωση σε ξεχωριστούς φακέλους. 
  Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των 
∆ιυλιστηρίων. 
   Ο Συνολικός Προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 137.000,00 µε ΦΠΑ για το 
διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριο 2017. Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των ανωτέρω ποσοτήτων. 
 

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

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία 

είκοσι δύο (22) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και θα αποσταλεί η προκήρυξης στον 

Ελληνικό τύπο και στο ΦΕΚ. Το πλήρες σώµα της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) στη 
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διαδικτυακή εφαρµογή του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

www.pdm.gov.gr & της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας www.florina.gr 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr 
 

14/12/ 2016 

 

30/12/ 2016 ώρα 15:00 

µ.µ. 

5/1/2017 ώρα 15:00 µ.µ 

 

• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ :14/12/2016 

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα, ορίζεται : 30/12/2016 (ώρα 15:00). 

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

ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 5/1/2017  και ώρα 15:00. 

 

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

προσφοράς στο σύστηµα.  

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

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

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

ΕΣΗ∆ΗΣ». 

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

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 9/1/2017 και ώρα 10.00, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο 

σύστηµα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:  

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα εγκατεστηµένα: 

Α) σε Κράτος µέλος της Ένωσης. 

Β) σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου (Ε.Ο.Χ). 

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου,  η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 

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

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

συµβάσεων. 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλουν προσφορά. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η σχετική µεταβολή 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

 

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

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

ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

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

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

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

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

 

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

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του τακτοποιούµενοι 

ως εξής: 

 

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

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

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

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού   και   Στοιχείων   της   ∆ιεύθυνσης   

Πολιτικής   Προµηθειών   της   Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

 

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

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

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

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

εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού  και  Στοιχείων   της   ∆ιεύθυνσης   Πολιτικής   

Προµηθειών   της   Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

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

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

 

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

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

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

δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 

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

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

αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία
1
. 

                                                           
1
  Εγχειρίδια χρήσης της εφαρµογής καθώς και βίντεο επίδειξης υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

www.eprocurement.gov.gr (e-learning, εγχειρίδια χρήσης 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff6
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•••• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 

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

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

εγκριθεί,  ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

Η προµήθεια θα γίνει µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε το Ν 4412/2016 µε κριτήριο 

κατακύρωσης την Χαµηλότερη  τιµή, συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), στη διαµορφούµενη, 

για έκαστο είδος καυσίµου, µέση τιµή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας τη µέρα παράδοσης του είδους (χωρίς ΦΠΑ) και µε τη διαδικασία 

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

λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ,  η εφόσον θα ικανοποιούνται  όλοι οι όροι που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη και στο 

Παράρτηµα αυτής. Στη τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς του είδους. Οι διαγωνιζόµενοι 

δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για µέρος της ζητούµενης ποσότητας. Αντιπροσφορές και 

εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, σε περίπτωση υποβολής οι προσφορές θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

  Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο 

διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη 

λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµ

έρες.  

  Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες,  

σχετικές  µε  τα  έγγραφα  του  διαγωνισµού  µέχρι  και  οχτώ  (8)  ηµέρες  προ  της εκπνοής της προθεσµίας 

άσκησης της ένστασης, αυτές παρέχονται 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 το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία  

υποβολής  των  προσφορών,  εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εµπρόθεσµα,  ήτοι  µέχρι  την ηµεροµηνία εκπνοής της 

προθεσµίας άσκησης της ένστασης,  χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα 

ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται στη Ελληνική, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού 

µέσω της  ∆ιαδικτυακής πύλης,  του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και  φέρουν  ψηφιακή υπογραφή.   Αιτήµατα παροχής 

πληροφοριών υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα Οικονοµικούς Φορείς. Αιτήµατα  παροχής  

πληροφοριών  που  υποβάλλονται  εκτός  των  ανωτέρω  προθεσµιών και τρόπων  δεν εξετάζονται. Κανένας 

υποψήφιος δεν µπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους 

της παρούσας. 

  Τα έξοδα δηµοσίευσης των περιλήψεων στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους 

εφόσον προκύψουν. 

 

   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 δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης 
που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό 
προµήθεια είδος. 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των Προσφορών (χωρίς ΦΠΑ): 
Τιµή Αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης: 0,81 € 

                                                                                                                                                                                                         

60f/Page155.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fprod_ministry&wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-

state=dio3eq9u3_4&_afrLoop=821632443877163) 
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Τιµή Αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: 0,98 € 
Τιµή Αναφοράς Βενζίνη αµόλυβδη: 1,25 € 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) 

εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

1. Έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα: 

 

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

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

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

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

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

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

νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα.  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (Α’48).  

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 

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

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

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α’166). 

 • Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης – 16PROC004994933 2016-08-26 13 πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου η 

οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2003 (Α’215).  

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

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

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

 Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισµού αφορούν ιδίως:  

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

διαχειριστές.  

(β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆.Σ.  

 

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
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συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός 

φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.  

 

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

 

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης.  

 

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

 

 7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 

µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 8. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους.  

 

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 

εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

 

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 16PROC004994933 2016-08-26 14  

 

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

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 

Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, 
η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
(διαγωνισµό). 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1 Τρόπος Υποβολής των προσφορών 

 

Η Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό και θα συνάψει τη σύµβαση για την εκτέλεση της προµήθειας είναι το 

Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας, οδό Πτολεµαίων 1 – 53100 

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

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 5/1/2017 και ώρα 15:00 (µε έναρξη 

30/12/2016 και ώρα 15:00), στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα  στο 

ν.4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο  11  της ΥΑ  Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές  

λεπτοµέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

1.2 Περιεχόµενο Ηλεκτρονικών Προσφορών 

Τα  περιεχόµενα  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  της  προσφοράς  ορίζονται  ως  εξής:   

(α)  ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»   και  

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

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

διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

 

∆ιευκρίνηση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε 

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

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

4250/14.  

 

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

παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Οµοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε 

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οικονοµική Προσφορά”. 

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

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

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

Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο, 

διαχωρισµένα σε δύο (2)  ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους 

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

προσφοράς», αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, 

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

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

προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, εντός της ανωτέρω 

αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 

στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή 

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

µε τα ανωτέρω εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική 

προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. Όλοι οι 

ανωτέρω φάκελοι θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά πέραν των ανωτέρω την επωνυµία του προσφέροντα και 

το τίτλο του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχει. 

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

αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 
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µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

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

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

οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα 

δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η 

σχετική επιλογή για την επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 

υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 

προσφέροντες και τιςοποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα 

τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

 

       1.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

 

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

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

απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

           

                1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

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

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf  σύµφωνα µε το 

ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013)  και  το  άρθρο  11  της ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

1.2.1.1.1.   Εγγύηση συµµετοχής, ποσοστού 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού χωρίς 
ΦΠΑ  κατά το αρθ. 72 του Ν4412/2016 και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13, 
δηλαδή 679,03 € για το πετρέλαιο κίνησης, 208,07 € για τη βενζίνη αυτοκινήτων, για το 
πετρέλαιο θέρµανσης 1.322,58 € και για το σύνολο των καυσίµων 2.209,68 €. 

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

.pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε  έντυπη  

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

 

1.2.1.1.2.   Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
συµµετέχων στον ∆ιαγωνισµό  πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2018 για τις οποίες αποκλείονται 
ή µπορούν να αποκλεισθούν, (όπως όµως έχουν διαµορφωθεί για την εν λόγω διακήρυξη και αναλύονται στα 
άρθρο 1 της παρούσης). 
β) πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής το οποίο έχει καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 2, του Ν 
4412/2018. 
 
Η εν λόγω τυποποιηµένη υπεύθυνη δήλωση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ή θα παρέχεται στους συµµετέχοντες από την Υπηρεσία, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας ∆ιακήρυξης και θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, υπογράφεται ψηφιακά από τον νόµιµο εκπρόσωπο και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
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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. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-

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

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

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

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

δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Ο/οι Ανάδοχος/οι δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 

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

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

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

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

εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

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

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

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

ευκρινώς:  

� Η λέξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

� Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Π.Ε Φλώρινας 

∆ιεύθυνση  ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών, Πτολεµαίων 1 – ∆ιοικητήριο 

Φλώρινα Τ.Κ. 53100 

� Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Προκήρυξης.  

� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

� Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 

 

 

1.2.1.2 Τεχνική Προδιαγραφές 

   Στη Σύµβαση που θα υπογραφεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επίσηµων Κρατικών 
φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από 
ξένα σώµατα, προσµίξεις κλπ και είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Για κάθε παράβαση 
των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται για την άµεση αντικατάσταση των ποσοτήτων που προµήθευσε µε δικά 
του έξοδα. 
  Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στα 
µηχανήµατα και οχήµατα του φορέα ανάθεσης, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν από τα ακατάλληλα καύσιµα πλέον επιβολής ενδεχόµενω 
ποινικών ρητρών µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Τεχνικές Προσφορές  

Στον   (υπό)   φάκελο   «∆ικαιολογητικά   Συµµετοχής   –   Τεχνική   Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα 

κάτωθι : 

 

1.2.1.2.1.   Η Τεχνική Προσφορά Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
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φόρµα του συστήµατος (Άρθρο 20) και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της 

παρούσης. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

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

στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.   Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει  σχετικό  

µήνυµα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

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

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

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

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

 

•••• Υπεύθυνη δήλωση τους (ψηφιακά υπογεγραµµένη) ότι θα ικανοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης όλους τους ειδικούς όρους του παραρτήµατος  της παρούσας. 

•••• Υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραµµένη)  ότι τα καύσιµα θα ικανοποιούν τις ειδικές προδιαγραφές. 

•••• Οποιαδήποτε άλλα τεχνικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τους συµµετέχοντες 

 
Τα   ανωτέρω   στοιχεία   και   δικαιολογητικά   της   τεχνικής   προσφοράς   του προσφέροντος 

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

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

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

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής-τεχνική προσφορά»  που έχουν  υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

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

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

 

1.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου Οικονοµική Προσφορά 

 

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

οικονοµικού φορέα. 

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

Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

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

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

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

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

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

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω : 

 

1.2.2.1    Τιµές 

α) Όπου αναφέρονται ή ζητούνται τιµές του προς προµήθεια υλικού αυτές θα δίνονται σε EURO, όπως 
καθορίζεται στη διακήρυξη και στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, σε διαφορετική περίπτωση που 
αναφέρεται ξένο νόµισµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τον ανάδοχο θα 
βαρύνουν τυχόν δαπάνες για την µεταφορά του είδους, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού. 
Ενδεικτικό Παράδειγµα: 
Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται στη διακήρυξη 10% για το 
πετρέλαιο Θέρµανσης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της Οικονοµικής Προσφοράς του συστήµατος θα 
συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς: 0,73 € χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 0,81.-(0,81 χ 0,10)=0,73 €. 
Ανάλογα και για τα υπόλοιπα είδη. 
 
β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
γ) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  
δ) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα νια την τεκµηρίωση 
της προσφερόµενης τιµής, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ζ) ∆εν γίνονται δεκτές 
αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές νια το προς προµήθεια είδος και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
σε περίπτωση υποβολής τους. 

 

Επισηµαίνεται ότι 

 

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

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

  

 2. Σε   περίπτωση   που   ζητηθούν   από   τους   ενδιαφερόµενους   προµηθευτές   συµπληρωµατικές 

πληροφορίες,  σχετικές  µε  τα  έγγραφα  του  διαγωνισµού  µέχρι  και  οχτώ  (8)  ηµέρες  προ  της εκπνοής της 

προθεσµίας άσκησης της ένστασης  αυτές παρέχονται 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 το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία  

υποβολής  των  προσφορών,  εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εµπρόθεσµα,  ήτοι  µέχρι  την ηµεροµηνία εκπνοής της 

προθεσµίας άσκησης της ένστασης  χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα 

ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 

της  ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και  φέρουν  ψηφιακή υπογραφή.   

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα  παροχής  

πληροφοριών  που  υποβάλλονται  εκτός  των  ανωτέρω  προθεσµιών  δεν εξετάζονται. 

 

3.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από 

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

παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

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

πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε εξήντα (60) ηµέρες. 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 
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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. 

 

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

ως απαράδεκτες. 

 

6. Ο διαγωνιζόµενος µε την προσφορά του δέχεται πως η προθεσµία παράδοσης για το σύνολο της προµήθειας 

εξαρτάται από τις ανάγκες της ∆.Τ.Ε µε βάση τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες . Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος 

παράδοσης της 1
ης

 παρτίδας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος των τριών ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης και ο χρόνος παράδοσης της κάθε παρτίδας στη συνέχεια, όχι µεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών από την ώρα που δίνεται η εντολή της ∆.Τ.Ε.. 

 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 13 παρ. 2 περ. α κατά της 

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

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

τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.  

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

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

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

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

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

οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

 

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

δικαιολογητικό και αυτό κρίνεται επουσιώδες από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η προσφορά δεν απορρίπτεται µε 

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

 

9. Οι προσκοµιζόµενοι εντός τριών (3) ηµερών φάκελοι φέρουν εξωτερικά  τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

10. Τα υποστελλόµενα ταχυδροµικώς έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, 

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

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

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

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

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

11. ∆ιευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  µετά  την  λήξη  χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

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

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

επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
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 Η παραπάνω διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102, παρ. 2 και 4 

του Ν. 4412/2016. 

12. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µµεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιµες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

13. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, (9/1/2017, ώρα 10.00) µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

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

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

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

«∆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 

λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

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

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

Αναθέτουσας Αρχής. 

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

ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι 

«∆ικαιολογητικάΣυµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

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

µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
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β. Η αρµόδια Ε∆∆, παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µετα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη 

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

διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους 

υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», τα 

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

αποσφραγίζονται, αλλά, µovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo 

φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.  

γ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 

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

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

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

συµφερότερης προσφοράς. 

δ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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 παράξουν ηλεκτρονικά 

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

εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται.  

ε. Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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.  

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

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

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

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.  

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

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

ορίζεται ηηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες 

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

διαγωνισµό, πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την 

καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.  

 η. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό 

µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

θ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους µε την ένδειξη 

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

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

ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση όσων 

έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

 ι. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι 

οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται 
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µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό 

επίτης αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόµενης απόφασης.  

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

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

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

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 

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

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

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

προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 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 στο άρθρο 4 του 

παρόντος. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή 

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

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

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

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

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

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

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

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που 

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

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

κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη.  

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

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

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

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

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

επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

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

απόφασης. 

 

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

για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 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 στο παρόν άρθρο κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον 

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

µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

 

5.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 

κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 

 

I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του άρθρου 1, παρ. 1 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που 

προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόµου.  

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

 

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

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

παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού.  

 

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. Για τους Συνεταιρισµούς, απαιτείται 

βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
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Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε 

προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.  

 

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

αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).  

 

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

συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) εντός τριών (3) 

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

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) στην αρµόδια υπηρεσία. 16 

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

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

� «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης»  

�  Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας: Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή 

Ενότητα Φλώρινας ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών Πτολεµαίων 1 – 

∆ιοικητήριο, Φλώρινα , Τ.Κ. 53100 

�  Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Προκήρυξης.  

�  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

�  Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).  

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 

ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ηµέρες.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπως 

απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον 

αµέσως επόµενο µειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόµενο µειοδότη και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους 

προµηθευτές δεν υποβάλλει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

 Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη 

διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύµβασης.  

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

Σηµείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή 

τους προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενηµερωµένα σε παραπάνω 

δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
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Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από Ν 4412/16 και 

το Ν. 3886/10(ΦΕΚ 173/Α) όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί συµπληρωθεί και ισχύουν. 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και 

την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 

αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς στο αρµόδιο για την 

διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα, σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία µέσω του 

συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 

της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον 

καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 

διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή 

οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 

διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε 

γνώση του σχετικού φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 

σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 

του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό 

διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 

σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, 

εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται 

από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 

απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής 

ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα 

και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 4, της παρούσας διακήρυξης, µέσα σε χρονικό 

διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 

ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του 

οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα  όργανο και το αποφασίζον 

όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω 

τριηµέρου προθεσµίας. 

16PROC005574532 2016-12-14



- 22 - 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 

Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος 

της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 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 προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου πιστοποιηµένο στο σύστηµα  συλλογικό όργανο. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης (άρθρο 35, Ν. 3377/05) σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 

προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,50 επί τοις εκατό (0,50%) επί της 

προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 

χιλίων (600,00) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").  

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

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

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

Αναθέτουσας Αρχής Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 12 της αρίθµ. Π1/2390 Υπ.Απ (ΦΕΚ 2677/Β/13). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο
ο
 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση 

του, µπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη, µε άσκηση του ανάλογου 

δικαιώµατος προαίρεσης, ή µικρότερης κατά 50%, χωρίς προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 

β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσοτέρων 

µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός 

προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 

προσφέροντες που είχαν ισότιµες προσφορές. 

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 

ειδικών προδιαγραφών. 

δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, , 

(άρθρα 29 & 32 Ν. 4412/16)  όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 της 

παρούσας διακήρυξης. 

στ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 
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 i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, 

για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί. 

 ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

 

ζ. Ακύρωση µερικώς της διαδικασίας ή αναµόρφωση του αποτελέσµατός της ή επανάληψή της, σε περίπτωση 

που διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης. Στην περίπτωση 

αυτή η επανάληψη λαµβάνει χώρα από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Εγγυήσεις 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 72 

του Ν. 4412/16. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 

2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

 

3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

  α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

  β. Τον εκδότη. 

  γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

  δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 

  ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

  στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

  ζ. Τους όρους ότι: 

  Ι.  Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 

της διζήσεως. 

  II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

  III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου.  

  IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 

 4. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

 α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, είτε 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των υπό προµήθεια καυσίµων χωρίς ΦΠΑ 

(2.209,68 €), είτε επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης έκαστου είδους καυσίµων  χωρίς ΦΠΑ, για 

πετρέλαιο θέρµανσης (1.322,58 €), για βενζίνη (208,07 €), για πετρέλαιο κίνησης (679,03 €). 

 β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 
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  Ι.  Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 

  II. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

 γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: 

  (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

  (2) η απόφαση έγκρισης της διακήρυξης 

  (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

  (4) η ηµεροµηνία έκδοσης της 

  (5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

 δ. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

προµηθευτή από την Υπηρεσία. 

 

 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

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

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

 β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

 γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

  (Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 

  (II) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) µήνες). 

 

6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά 

την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή 

της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα 

σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και 

εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή 

παραίτησης από αυτά. 

 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  

Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, η 

εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, µετά από έγγραφο αίτηµα του προµηθευτή, κατά ποσόν που 

αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσµου. 
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8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Επισηµαίνεται ότι οι Εγγυητικές Επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται 

ταχυδροµικά σε έντυπη µορφή µαζί µε το φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι εγγυήσεις συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη τα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη- µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε τον Ν. 2513/1997(Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. 

 

                                     

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή/τόνο, υπό την επιφύλαξη 

όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω.  

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή/τόνο, εκ των προµηθευτών των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις ειδικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή/τόνο δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 5.1 του άρθρου 5 του παρόντος σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη 

τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη 

χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα  

οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1.2.1.1.2 

του άρθρου 2 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. 5.1 του άρθρου 5, καταπίπτει 

υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.  

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά 

από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

οργάνου. 

3. Ως απαράδεκτες, απορρίπτονται επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις 

ειδικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους όρους που ορίζονται από την διακήρυξη και τις 

προδιαγραφές γίνεται µε απόφαση της ∆.Τ.Ε., µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Η απόφαση κατακύρωσης της προµήθειας, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα επί αποδείξει. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν. 3886/2010.  

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 

4129/2013 εφόσον απαιτείται.  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης, για 

την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.   

   Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης, η σύµβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

αµέσως επόµενο µειοδότη.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, τα αποτελέσµατα του 

διαγωνισµού µαταιώνονται.  

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

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

 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α) Έχει ολοκληρωθεί η προµήθεια.  

β) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις.  

γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  

Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το κείµενο 

της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.  

Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία 

συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού 

σε αυτόν. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην 
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διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 

προµηθευτή. 

2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

 α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

 β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 

 δ. Την τιµή. 

 ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

 στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

 ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

 η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

 θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

 ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής,  

3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

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

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

µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η 

σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί 

στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

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

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

όργανο. 

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

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

ή εκπτώσεις. 

 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. 

6. Επειδή οι ανάγκες, που καλύπτονται µε την προµήθεια αυτή είναι ορισµένες φορές απρόβλεπτες, η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να κάνει συµπληρωµατική προµήθεια ποσοστού 10% περίπου της 

αρχικής συµβατικής ποσότητας, ασκώντας το  δικαίωµα προαίρεσης. Σε κάθε περίπτωση οι συµβατικοί 

όροι θα παραµένουν οι ίδιοι (ίδιο ποσοστό έκπτωσης - ίδια τιµή). Η Επιπλέον προκύπτουσα δαπάνη, σε 

περίπτωση συµπληρωµατικής προµήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

   Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών, µέσα 
στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που θα του υποδειχθεί. 
   Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός 
χρόνος παράδοσης µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό 
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, 
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
   Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται 
µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς 

16PROC005574532 2016-12-14



- 28 - 

αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1.  Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16. 
2.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται 
µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 
α) Με µακροσκοπική εξέταση. 
β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
γ) Με πρακτική δοκιµασία. 
δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό ή και µε 
οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύµβαση. 
3. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτό-
κολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση 
προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, 
πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού 
ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ε-
λέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από 
την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου 
πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού 
ελέγχου και δειγµατοληψίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή. 
4.  Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις α-
ποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για 
το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά 
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς 
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση 
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του 
και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί. 
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 
µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλ-
λους περαιτέρω ελέγχους. 
5. Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 µπορούν να παραπέµπονται για 
επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής 
τιµής µε βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανω- 
τέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσ-
σει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παρα-
γράφους 3 και 4. 
Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 
Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν 
οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του 
προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου 
και εκπίπτουν από το ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου. 
6.  Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινο-
ποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. 
7.  Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί να παραπέµπεται για επανεξέταση υλικό σε 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθη-
κε οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το ∆ηµόσιο και για 
τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 
8. Αν ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 
παραλαβή από την πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέτα-
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ση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε 
εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του 
άρθρου 214. Ο προµηθευτής µπορεί να ζητήσει κατ' έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτο-
βάθµια είτε από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η 
κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο 
προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόµενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτηµα του προµηθευτή 
για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, κατ' έφεση εξέταση µπορεί να γίνει και 
αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. 
Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον 
το επιθυµεί ο προµηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκ-
πρόσωπο του φορέα ή τον προµηθευτή σε τεχνικό θέµα (όπως εφαρµοζόµενη µέθοδος εξέτασης χρήση οργά-
νων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο Χηµικό 
Συµβούλιο για γνωµάτευση. 
Το αποτέλεσµα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. Μετά το α-
ποτέλεσµα της κατ' έφεση εξέτασης ο προµηθευτής δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής. 
9. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παρα-
λαβή τους από τον φορέα. 
 
10. Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών 
Υπηρεσιών. Όσον αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης αυτή θα γίνεται ύστερα από 
προηγούµενη ειδοποίηση του προµηθευτή προ 24 ωρών. 
  Η παράδοση θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια ή στο χώρο εργασίας των µηχανηµάτων ή στους 
χώρους στάθµευσης τους ή στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας ή του προµηθευτή ή του 
πράκτορα αυτού κατ εκλογή των ενδιαφεροµένων - παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα µε τις 
δυνατότητες αυτών σε µέσα µεταφοράς και αποθήκευσης µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του 
προµηθευτή. 
 Εφόσον σε κάποια περιοχή εντός της Π.Ε Φλώρινας ο προµηθευτής δεν έχει δικό του πρατήριο 
υποχρεούται µε δαπάνες του να βρει τρόπο προµήθειας των Υπηρεσιών που λειτουργούν στην περιοχή 
αυτή. Με την υπογραφή της Σύµβασης ο προµηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του 
συνεργαζόµενου µε αυτόν πρατηρίου, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται, για λογαριασµό του 
αναδόχου, να εφοδιάζει µε καύσιµα τις υπηρεσίες της Π.Ε Φλώρινας οι οποίες εδρεύουν στην περιοχή 
και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της υπογεγραµµένης µε τον ανάδοχο σύµβασης καθώς και 
αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση το τιµολόγιο θα εκδίδεται στο όνοµα του 
συνεργαζόµενου πρατηρίου σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου. Για κάθε παράβαση 
των ανωτέρω την αποκλειστική ευθύνη θα έχει ο ανάδοχος της προµήθειας. 
Σε περίπτωση που αυτό είναι εντελώς αδύνατο οι Υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις της 
Σύµβασης και µπορούν να εφοδιάζονται τα υγρά καύσιµα τους από το ελεύθερο εµπόριο. 
 
   Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίµων για να είναι 
σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφέρειας. 
Η Π.Ε Φλώρινας, διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει για έλεγχο σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή 
δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η 
συµµόρφωση µε τις απαιτούµενες κατά το νόµο τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που το δείγµα 
δεν είναι σύµφωνο µε τις νόµιµες τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή έχει το δικαίωµα να ζητήσει την 
άµεση αντικατάσταση µέρους ή του συνόλου της ποσότητας ή να κηρύξει έκπτωτο τον µειοδότη και να 
προµηθευτεί τα υλικά από τον 2° µειοδότη. 
 Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και 
γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στις 
Προδιαγραφές, εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν 
την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την 
επιτροπή παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
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1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµ-
βατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χω-
ρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδό-
θηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
3.  Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
4.  Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της 
λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 
5.  Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό 
πληρωµής του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύη-
σης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη 
της ένωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση 
του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντι-
κατάσταση της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορί-
ζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατά-
σταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται 
ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την απορρι-
φθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει 
την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστι-
κής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευ-
τή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµο-
δίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας 
της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προ-
µηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση 
της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
3.  Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση 
τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα 
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού:  

α. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που έχει οριστεί.  

β. Αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 

Υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις.  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.  

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
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Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση 

του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 

203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

   Η πληρωµή θα γίνει µε βάση την εκάστοτε διαδικασία πληρωµής, µε την προσκόµιση των ανάλογων 
κατά περίπτωση δικαιολογητικών. 
  α) Πρωτότυπο Τιµολόγιο προµηθευτή, θεωρηµένο για την κανονικότητα της τιµής από τις κατά τόπους 
υπηρεσίες εµπορίου από τη 
  β) Βεβαίωση ασφαλιστικής φορολογικής ενηµερότητας. 
  γ) Πρωτόκολλο ποσοτικής - ποιοτικής παραλαβής 
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή. 
  Τα σχετικά Τιµολόγια που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραµµένα και θα ελέγχονται, ως προς τη 
διαµόρφωση της τιµής. 
  Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων του να επισυνάπτει, το δελτίο αποστολής 
και τα ηµερήσια δελτία πιστοποίησης τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας για τη συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου βρίσκεται η έδρα του 
αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 
γνώρισµα αυτού (καυσίµου). 
  Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κάθε φορά κρατήσεις και φόρο εισοδήµατος (Ν.2198/94), 
όπως κάθε φορά ισχύει σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία και 
• Κράτηση-τέλος 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία υπόκειται σε τέλος 
χαρτοσήµου 3% (πλεον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ αυτού) 
  Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και σε 
µία τοπική εφηµερίδα βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις. 

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

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

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

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

παραγράφου  2  του  άρθρου  6  του  ν. 4155/2013 

 

Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από την ∆ιακήρυξη του συγκεκριµένου διαγωνισµού και σχετικά µε τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων προµηθευτών, έχουν ισχύ οι ∆ιατάξεις όπως ορίζονται από 

το Ν 4412/2016, ¨Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου¨ και τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1-2-95, τ.Α), 

Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει.   Σε περίπτωση που υπάρξει 

αλλαγή της ισχύουσας νοµοθεσίας από την προκήρυξη του διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 

εξυπακούεται ότι ισχύει η νέα νοµοθεσία η  οποία και δεσµεύει τους συµβαλλόµενους  Σε περίπτωση διαφορών, 

που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία και την εκτέλεση της/των σύµβασης/σεων, οι 

συµβαλλόµενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυση τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών ηθών. 

Ο ανάδοχος δηµόσιας σύµβασης του παρόντος νόµου ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί του δεσµεύονται µε τη 

συµµετοχή τους στο διαγωνισµό ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν 

ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής. 
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Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα, κρίνονται 

κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη 

της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 

Για το σκοπό αυτό, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται από τους προσφέροντες, εκτός εάν ορίζεται 

άλλως στις επιµέρους διατάξεις της παρούσας, τόσο κατά το πρώτο στάδιο (κατάθεση προσφορών) όσο και κατά 

το στάδιο της κατακύρωσης, πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία όσο το δυνατόν πλησιέστερη του χρόνου υποβολής 

τους, και πάντως µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της διακήρυξης (στην περίπτωση των 

δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς) ή της έγγραφης ειδοποίησης (στην περίπτωση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης). 

Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά τη δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενηµερώσουν αµελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσαςενηµέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς µεταβολές δεν 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
Οδηγίες συµπλήρωσης του πίνακα  

Ο προσφέρων είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει στο σύστηµα, τον παρακάτω πίνακα συµµόρφωσης, 

έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του 

πινάκα συµµόρφωσης.  

Στήλη ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υποψήφιος προµηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της 

∆ιακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» 

και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης 11/2016 και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται πλήρως µε 

όλους τους όρους αυτής», για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις µέσω του συµπληρωµένου 

και ψηφιακά υπογεγραµµένου ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’) και το οποίο 

περιλαµβάνει:  

 

Α) Τεχνικές Προδιαγραφές και εργαστηριακά αποτελέσµατα ανάλυσης (σύµφωνα µε το άρθρο 1.2.1.2 της 

παρούσας τα οποία θα συνυποβληθούν όπως ισχύει κάθε φορά µαζί µε τη Τεχνική Προσφορά) και  

Β) Ειδικούς όρους εκτέλεσης της προµήθειας ανάµεσα στον ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή.  

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριµένες προδιαγραφές θεωρούνται ως 
απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, µε τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να 
συµµορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.  
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη µορφή ΝΑΙ 
/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι. Απαντώντας «ΝΑΙ», ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί την 
προσθήκη παραποµπής.  
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφεται η παραποµπή, εφόσον υπάρχει, στο συµπληρωµένο και 
ψηφιακά υπογεγραµµένο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   «Ο υποψήφιος προµηθευτής έλαβε 
γνώση των τεχνικών προδιαγραφών 

της ∆ιακήρυξης, όπως αυτές 
περιγράφονται λεπτοµερώς στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Τεχνικές 
Προδιαγραφές»  και αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης 
11/2016 και δεσµεύεται ότι θα 

συµµορφώνεται πλήρως µε όλους 
τους όρους και απαιτήσεις αυτής 
καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης»  

ΝΑΙ 

  

Ο υποψήφιος προµηθευτής έλαβε 
γνώση των λοιπών όρων και 

υποχρεώσεων της αριθµ. 11/2016 
∆ιακήρυξης και δεσµεύεται ότι τους 

αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

ΝΑΙ 

  

 
Ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙ∆ΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Αναγράψτε στο αντίστοιχο πεδίο το προσφερόµενο ποσοστό (% ) έκπτωσης επί της ε κ ά σ τ ο τ ε  µ έ σ η ς  
τ ι µ ή ς  λ ι α ν ι κ ή ς  π ώ λ η σ η ς  .  

 

α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΤΙΜΗ  
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

 
 

Φ.Π.Α. 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
ΤΙΜΗ  

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

α ΕΙ∆ΟΥΣ 

 % 

   

   1 
Πετρέλαιο κίνησης 
(automotive diesel) 

 
 

0,98 

    

   2 

Βενζίνη αυτοκινήτων 
(αµόλυβδη 95 
οκτανίων) 

 
 

1,25 

    

   3     

Πετρέλαιο θέρµανσης
(heating diesel)   

 
 

0,81 

    

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                   Ηµεροµηνία   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                    Αριθ. πρωτ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ            
 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                             

 
Σήµερα την  ____________ στην Κοζάνη, στo γραφείo του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στο 

∆ιοικητήριο στη Ζ.Ε.Π. του ∆. Κοζάνης οι υπογεγραµµένοι :  

Α) Θεόδωρος Καρυπίδης, Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, ως αρµόδιος για την υπογραφή των συµβάσεων 

που συνάπτει η Περιφέρεια, σύµφωνα µε το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010. 

Β) ______________________, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας  ______________ που εδρεύει στο 

_____________________________________, Τ.Κ. ________  και Α.Φ.Μ. ___________      

 

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

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

2.    Το Π.∆. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» 

3. Το Π.∆. �/16 (ΦΕΚ �../Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας». 

4.    Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". 

Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει. 

5.    Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) "περί κώδικα διοικητικής διαδικασίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, 

συµπληρωθεί και ισχύει. 

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

7.    Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης & Εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας 

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

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

Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

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

10. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων & 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθµίσεις» 

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

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

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

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

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων. 

14.    Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων κ.α.δ όπως 

τροποποιήθηκε». 

16. Το Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & λοιπές ∆ιατάξεις». 

17.   Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74). 

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

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

νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου». 

20.   Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί 

«Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που 

αφορούν προµήθεια προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων » 

21. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – 

εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 

395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 ( L 76), όπως τροποποιήθηκε 

µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύει. 

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

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

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Το Ν. 3548/07 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό τύπο & άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2007). 

24. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

25. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη». 

26.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της ∆ιοίκησης». 

27.  Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέµηση καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 

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

28. Το άρθρο 4 του Π.∆ 118/07 (150/Α) «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου» σχετικά µε την υποχρέωση 

δηµοσίευσης στον τοπικό τύπο. 

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

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων». 

30. Την αρίθµ. Π/12390/2013 (ΦΕΚ2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτοµέρειες & ∆ιαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

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

32. N. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

33. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 

έτους 2016.  
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34. Τα πρωτογενή αιτήµατα µε Α∆ΑΜ 16REQ005386143 2016-11-14 για έγκριση δαπάνης ποσού 85.000,00 € 

για προµήθεια υγρών καυσίµων για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριος 2017 και 

16REQ005386249 2016-11-14 ποσού 55.000,00 € για προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τη χρονική 

περίοδο Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριος 2017.  

35. Την αριθ. 2227/5-12-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆υτ. Μακεδονίας µε Α∆Α: ΩΚ297ΛΨ-37Υ 

περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 137.000 € από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον 

προϋπολογισµό εξόδων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας/Π.Ε.Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 072 ΚΑΕ 

1511 ποσού 55.000,00 και ΚΑΕ 1512 ποσού 82.000,00 οικονοµικού έτους 2017 για το έργο «Προµήθεια 

υγρών καυσίµων καθώς και πετρελαίου θέρµανσης» συνολικού προϋπολογισµού 137.000,00 ευρώ. α) για το 

χρονικό διάστηµα από 1/1/2017 έως 31-10-2017: ΚΑΕ 1511 Προµήθεια υγρών καυσίµων ποσό 55.000,00, 

ΚΑΕ 1512 Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης ποσό 82.000,00, προκειµένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 

διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για το ανωτέρω έργο. 

36.     Την αριθ. πρωτ. 168883/5365/8-12-2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 137.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων έτους 2017 της Περιφέρειας , ∆υτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 072, ΚΑΕ 

1511(ποσό 55.000,00€) και ΚΑΕ 1512 (ποσό 82.000,00€) για τη δαπάνη, που αφορά προµήθεια υγρών 

καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων, των µηχανηµάτων και 

των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριος 2017.  

37. Τα εγκεκριµένα αιτήµατα µε Α∆ΑΜ 16REQ005539183 και 16REQ005539129.  

38. Την εισήγηση µε αριθ. πρωτ. 169095/5373/8-12-2016 για  την έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 

∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές προϋπολογισµού 137.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α και δικαιωµάτων προαίρεσης για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριο 2017 για την 

ανάδειξη αναδόχου «Προµήθειας καυσίµων  κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για το διάστηµα 

Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριο 2017 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας» και τους όρους 

της ∆ιακήρυξης. 

39.   Την αριθµ.  2269/12-12-2016 (Α∆Α 62ΚΡ7ΛΨ-ΨΡΩ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης της διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε 

κλειστές προσφορές  προυπολογισµού 137.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιωµάτων 

προαίρεσης για την ανάδειξη αναδόχου «Προµήθειας καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης 

για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριο 2017 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π. Ε. 

Φλώρινας» και των όρων της διακήρυξης.  

40. Το αριθ�./201.. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστηµα Ιανουάριος 

2017 έως και Οκτώβριος 2017. 

41. Την  αριθ. ��/16 (Α∆Α �������..-�����. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς του διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης 

καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Φλώρινας για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριος 2017. 

42. Το αριθ�./201.. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού 

προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και 

Οκτώβριος 2017. 
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43. Την  αριθ. ��/16 (Α∆Α �������..-�����. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονοµικών 

προσφορών του διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστηµα Ιανουάριος 

2017 έως και Οκτώβριος 2017. 

44. Το αριθ�./201.. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

συµµετέχοντα που προκρίθηκε στο 2
ο
 στάδιο του διαγωνισµού αποσφράγισης και αξιολόγησης της 

οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου 

θέρµανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστηµα 

Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριος 2017. 

45. Την  αριθ. ��/16 (Α∆Α �������..-�����. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης  του συµµετέχοντα που προκρίθηκε στο 2
ο
 στάδιο του διαγωνισµού 

αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού και έγκρισης της οριστικής 

κατακύρωσης της προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 

έως και Οκτώβριος 2017. 

46. Την ανάγκη προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστηµα Ιανουάριος 2017 έως και 

Οκτώβριος 2017. 

 

συµφώνησαν και συναπoδέχθηκαν τα παρακάτω:  

 

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητα του, αναθέτει 
την προµήθεια στον δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής "Προµηθευτή”, ο οποίος αναλαµβάνει την προµήθεια υγρών 
καυσίµων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας , στον δεύτερο που στο εξής θα αποκαλείται για συντοµία «προµηθευτής», ο 
οποίος αναλαµβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας µε τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα: 
Η ποιότητα των υπό προµήθεια υγρών καυσίµων θα είναι αυτή των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων. 
Η ποσότητα των υπό προµήθεια υγρών καυσίµων και πετρελαίου θέρµανσης θα είναι αυτή που φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel) 1511 �� λίτρα περίπου 

2 
Βενζίνη αυτοκινήτων (αµόλυβδη 95 
οκτανίων) 1511 �� λίτρα περίπου 

 ΣΥΝΟΛΟ  
kkk. λίτρα περίπου 

8 Πετρέλαιο θέρµανσης (heating diesel)  1512 �� λίτρα περίπου 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
kkk.. λίτρα 

περίπου 

 
    Η παράδοση των άνω καυσίµων θα ενεργείται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των Υπηρεσιών 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από υπογραφής της παρούσης. Όσο αναφορά τα καύσιµα Θέρµανσης γι 
αυτά η παραγγελία θα δίδεται από το τµήµα προµηθειών και η παράδοση θα γίνεται το πολύ εντός 24 ωρών από 
της ειδοποιήσεως του προµηθευτή, περίπτωση έκτακτης ανάγκης η παράδοση καυσίµων θα γίνεται και σε µη 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
   Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή απευθείας στα µηχανήµατα - οχήµατα στις 
αποθήκες του παραλήπτη, ή στο χώρο εργασίας των µηχανηµάτων, είτε µέσω των πρατηρίων ή των 
πρακτορείων του προµηθευτή όπου υπάρχουν. 
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   Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο οι Υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις της σύµβασης και 
µπορούν να εφοδιάζονται τα υγρά καύσιµα τους από το ελεύθερο εµπόριο. 
Η τιµή θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις παρακάτω εκπτώσεις της προσφοράς του προµηθευτή επί της εκάστοτε 
διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης των ειδών, την ηµέρα της παράδοσης των. Στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που 
προσφέρονται στην αγορά, αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση της τιµής αλλά αµέσως η 
προηγούµενη ανώτερη ή κατώτερη. 
Έκπτωση που δόθηκε επί τοις % 
� Πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel) έκπτωση     % 
� Βενζίνη αυτοκινήτων (αµόλυβδη 95 οκτανίων) έκπτωση  % 
� Πετρέλαιο θέρµανσης (heating diesel)   έκπτωση % 
 
 
 
Οι επί τοις % εκπτώσεις που έχουν δοθεί µε την προσφορά θα ισχύσουν από υπογραφή της παρούσης 
και έως 31/10/2017 µε δικαίωµα παράτασης µέχρι δύο µηνών ακόµη. 
 
���� Η πληρωµή της ποσότητας που θα παραλαµβάνεται κάθε φορά θα γίνεται στον προµηθευτή µε την 
προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο, απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών 
ενταλµάτων πληρωµής. 

Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο ισχύουσες κάθε φορά 
Κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου 1% σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. 
• Κράτηση-τέλος 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία υπόκειται σε τέλος 
χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ αυτού) 
���� Η ισχύς της σύµβασης άρχεται από την υπογραφή της και λήγει την 31/10/2017 και µπορεί να παραταθεί µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επί δύο (2) µήνες ακόµα από την ηµέρα λήξεως της ισχύος και µέχρι 
υπογραφής νέας σύµβασης. 

���� Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται µε ευθύνη των επιτροπών που θα συσταθούν από την 
παραλήπτρια υπηρεσία. 
  Ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα θα γίνονται ανάλυση δειγµάτων που θα λαµβάνονται από το Παράρτηµα του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους στην Φλώρινα, κατόπιν ενηµέρωσης της Αγορανοµικής Υπηρεσίας. 
���� Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσης σύµβασης, εφαρµόζονται οι κείµενες περί 
προµηθειών διατάξεις. Για επίλυση τυχόν διαφορών η αναθέτουσα αρχή και ο προµηθευτής καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για την φιλική επίλυση κάθε διαφοράς/διένεξης που απορρέει από την εκτέλεση της Σύµβασης 
σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την 
εµφάνιση της τα µέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων 
Φλώρινας. 
���� Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύµβασης κατατέθηκε από τον Προµηθευτή εγγυητική 
επιστολή ,καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, Νο������  Τράπεζας��������.. Ποσού 
:  
 
11. Το κείµενο της παρούσης σύµβασης αφού αναγνώσθηκε και συµφωνήθηκε, υπογράφεται και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα. Από αυτά τα τρία (3) κατατέθηκαν στο τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και ένα (1) πήρε ο Προµηθευτής 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, 

µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Π.∆.Μ., µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση.  

Για όλα τα λοιπά θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία της προµήθειας, η οποία πραγµατοποιείται µε τη Σύµβαση αυτή, 

ισχύουν: 

1)  Οι διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16 τ.Α), ¨Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου¨, και  

2) Οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1-2-95, τ.Α), ¨Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων¨, όπως ισχύει.          

Αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αποτελούν: 

1) Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού  

2) Το Παράρτηµα (Ειδικοί Όροι – Σύσταση)  

3) Η Προσφορά (Τεχνική και Οικονοµική) του Προµηθευτή.   
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Η παρούσα σύµβαση ισχύει έως ότου εκπληρωθούν οι συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω που συνοµολογήθηκαν από τα συµβαλλόµενα µέρη, συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα 

πρωτότυπα, υπογράφεται νοµίµως από αυτά και λαµβάνει, τρία η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και ένα ο 

Προµηθευτής.  

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

                     ΓΙΑ ΤΗΝ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    
         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
                  
 
 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος �����������. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
2
)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
3
) ......................................... 

 

                                                           
2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
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Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ
4
. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  ����������
5
 υπέρ του  

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

(διεύθυνση) .......................�������������.., ή 

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

.......................�������������.. ή 

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

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

.......................�������������.. 

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

.......................�������������.. 

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

.......................�������������..
6 
 

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

τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................
7
 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α 

τµήµα/τα ...............
8 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 

αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε 

....................ηµέρες 
9
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την �������������������.. 10.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε 

να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 

                                                           
4
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο 

χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και 

σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
5
   ο.π. υποσ. 3. 

6
  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

7
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 25 το Ν.4412/16.  

8
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 

∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, 

συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
9
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

10
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 

ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. 
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∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά 

σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
11

.  

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε
12

. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

                                                                                                                                                                                                         

β' του ν. 4281/2014).  
11

  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
12

  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 

επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος �����������. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ

3
. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ���������������������������..
4
 

υπέρ του:  

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

(διεύθυνση) .......................�������������.., ή 

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

.......................�������������.. ή 

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

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

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

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα 

µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

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

τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 

(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 

αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....�.    

ηµέρες
7 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης
8
) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την 

Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσηµείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύµβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

8
  Σύµφωνα µε το ν. 4412/16 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής 
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χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε
9
. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                         

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 

επιστολή. 

16PROC005574532 2016-12-14


