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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

  

Μφκονοσ, 01-06-2021 

Αρ. Ρρωτ.: -22517- 

 

Διακιρυξθ όρων διεκνοφσ ανοικτοφ δθμόςιου 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΜΕΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 

2021-2022»     

 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ίδιοι πόροι  

 

  

 

 

  

   ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ Διεκνζσ Ανοικτό Δθμόςιο Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου για τθν “ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΜΕΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 
2021-2022”, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  ποςοφ   283.889,38 € (ςυμπ Φ.Ρ.Α. 24 %). 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Διμοσ Μυκόνου, Δθμοτικό Κατάςτθμα, 
Γιαλόσ-Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Ρόλθ Μφκονοσ 

Χϊρα Ελλάδα  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Τθλζφωνο 2289060119 

Φαξ 2289023350 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ιςιδϊρα Αλεξανδροποφλου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mykonos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Oργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) ςυγκεκριμζνα ο Διμοσ 
Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ)  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr  και από τθ διαδικτυακι πφλθ του Διμου Μυκόνου 
www.mykonos.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτισ διακόςιεσ ογδόντα τρείσ χιλιάδεσ 
οκτακόςια ογδόντα εννζα ευρϊ και τριάντα οκτϊ λεπτά (283.889,38€), ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ (24%). 

 

Φορείσ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου και τα Νομικά του 
Ρρόςωπα.   

Θ  δαπάνθ  για  τθν  εν  λόγω  ςφμβαςθ  βαρφνει  τουσ αντίςτοιχουσ  Κ.Α.  του κάκε φορζα όπωσ 
αναφζρονται  ςτθ  ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ τουσ  των  οικονομικϊν  ετϊν  2021-2022. 
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Ειδικότερα: 

Α) Για το Διμο Μυκόνου εκδόκθκε θ με αρικ. 305/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  του 
δθμάρχου   
 με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 213.224,20 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6641 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και διατζκθκε ποςό  99.026,00 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6641  
οικονομικοφ ζτουσ 2021. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

Επίςθσ, εκδόκθκε θ με αρικ. 306/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  του δθμάρχου   
 με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 10.118,40 € ςε βάροσ του ΚΑ 10-6643 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και διατζκθκε ποςό  7.000,00 € ςε βάροσ του ΚΑ 10-6643  
οικονομικοφ ζτουσ 2021. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

Β) Για το ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ εκδόκθκε θ με αρικ. 97/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ  του Ρροζδρου του ΔΣ του ΔΛΤΜ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 
5.000,00 €  ςε βάροσ του ΚΑ 20-6641 των οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και διατζκθκε ποςό  
4.000,00 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6641  οικονομικοφ ζτουσ 2021. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον 
αντίςτοιχο ΚΑ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

Επίςθσ, εκδόκθκε θ με αρικ. 98/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  του Ρροζδρου του ΔΣ του 
ΔΛΤΜ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 1.000,00 €  ςε βάροσ του ΚΑ 20-6642 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και διατζκθκε ποςό  500,00 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6642  οικονομικοφ 
ζτουσ 2021. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ 
ζτουσ 2022. 

Επίςθσ, εκδόκθκε θ με αρικ. 99/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  του Ρροζδρου του ΔΣ του 
ΔΛΤΜ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 5.497,28 €  ςε βάροσ του ΚΑ 20-6643 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και διατζκθκε ποςό  4.497,28 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6643  
οικονομικοφ ζτουσ 2021. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

Γ) Για τον Ρ.Α.Κ.Ο(Γ. ΑΞΙΩΤΘΣ ) εκδόκθκε θ με αρικ. 55/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  τθσ 
Ρροζδρου του ΔΣ του Ρ.Α.Κ.Ο(Γ. ΑΞΙΩΤΘΣ )  με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 
10.118,40 €  ςε βάροσ του ΚΑ 15-6643 των οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και διατζκθκε ποςό  
9.500,00 € ςε βάροσ του ΚΑ 15-6643 οικονομικοφ ζτουσ 2021. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον 
αντίςτοιχο ΚΑ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

Επίςθσ, εκδόκθκε θ με αρικ. 56/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  τθσ Ρροζδρου του ΔΣ του 
Ρ.Α.Κ.Ο(Γ. ΑΞΙΩΤΘΣ )  με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 1.517,76 €  ςε βάροσ του 
ΚΑ 70-6643 των οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και διατζκθκε ποςό  1.200,00 € ςε βάροσ του ΚΑ 70-
6643 οικονομικοφ ζτουσ 2021. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ του 
προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

Επίςθσ, εκδόκθκε θ με αρικ. 57/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  τθσ Ρροζδρου του ΔΣ του 
Ρ.Α.Κ.Ο(Γ. ΑΞΙΩΤΘΣ )  με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 245,52 €  ςε βάροσ του ΚΑ 
70-6644 των οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και διατζκθκε ποςό  150,00 € ςε βάροσ του ΚΑ 70-6644 
οικονομικοφ ζτουσ 2021. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

Δ) Για τθν Ρρωτοβάκμια Σχολικι Επιτροπι και για τθν ποςότθτα πετρελαίου κζρμανςθσ όπου 
τζκθκε ωσ ανάγκθ ςε ετιςια βάςθ (Απόφαςθ ΔΣ). 

Ε) Για τθν Δευτεροβάκμια Σχολικι Επιτροπι και για τθν ποςότθτα πετρελαίου κζρμανςθσ όπου 
τζκθκε ωσ ανάγκθ ςε ετιςια βάςθ (Απόφαςθ ΔΣ). 
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ 
κίνθςθσ των οχθμάτων του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του. 

α) Ωσ προσ τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ: 

πετρζλαιο κίνθςθσ (diesel) και αμόλυβδθ  βενηίνθ για τισ ανάγκεσ κίνθςθσ των οχθμάτων 

β) Ωσ προσ τθν προμικεια λιπαντικϊν: 

λιπαντικά διαφόρων ειδϊν για τα μθχανιματα ζργων και γενικά μθχανϊν που χρθςιμοποιοφνται 
κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ εργαςιϊν   

γ) Ωσ προ τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κζρμανςθσ: 

πετρζλαιο κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Μυκόνου και των 
νομικϊν προςϊπων του.  

Το αντικείμενο τθσ παροφςθσ εξειδικεφεται και αναλφεται ςτθν με αρικμ. 20/2021 μελζτθ τθσ 
αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου και  θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :   

09134100-8 (πετρζλαιο κίνθςθσ) 

09132100-4 (βενηίνθ αμόλυβδθ) 

09135100-5 (πετρζλαιο κζρμανςθσ)  

09211000-1 (προμικεια ελαιολιπαντικϊν) 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια 
ειδϊν και για τισ ςυνολικζσ προκθρυχκείςεσ ποςότθτεσ. 

Οι ςυμβάςεισ που κα καταρτιςκοφν για τθν εν λόγω προμικεια κα ιςχφουν για  ζνα ζτοσ από τθν 
επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τουσ.  

Αν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων χωρίσ να ζχουν εξαντλθκεί οι 
προκθρυχκείςεσ ποςότθτεσ, ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τισ ςυμβάςεισ 
ζωσ εξαντλιςεωσ του φψουσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ όςον αφορά ςτα καφςιμα και ζωσ 
εξαντλιςεωσ των προβλεπομζνων ποςοτιτων για τα λιπαντικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 
υπθρεςιϊν  και μζχρι τθν ανάδειξθ νζου μειοδότθ. Κατά τθν παράταςθ ιςχφουν οι όροι τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ. Θ ςφμβαςθ κάκε φορζα παφει να ιςχφει με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του 
επόμενου διαγωνιςμοφ προμικειασ καυςίμων – λιπαντικϊν. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςθσ όπου δίδεται ςυνθμμζνα θ υπϋ αρ. 20/2021 μελζτθ τθσ αρμόδιασ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου και θ οποία αποτελεί και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ  
προςφορά,  μόνο  βάςει  τθσ    τιμισ ςφμφωνα  με  τισ  διατάξεισ  του  άρκρου  86  του  Ν.  
4412/2016.   α) με το ςφςτθμα ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), επί τθσ νόμιμα 
διαμορφοφμενθσ Μζςθσ  Τιμισ  λιανικισ  πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ 
διαμορφϊνεται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν υγρϊν καυςίμων του ΥΡΑΝ  για το Νομό Κυκλάδων 
για τα  υγρά καφςιμα και β) με το ςφςτθμα ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) για τα λιπαντικά 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι επί των τιμϊν του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ τθσ 
υπθρεςίασ 

Σθμειϊνεται ότι:  
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Σφμφωνα με το άρκρο 63 του Ν. 4257/2014, Φ.Ε.Κ. Αϋ 93), «το ποςοςτό ζκπτωςθσ που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 41 του π.δ. 173/1990, όπωσ διαγωνιςμοφσ πετρελαιοειδϊν, 

υπολογίηεται ςτθ διαμορφοφμενθ, για ζκαςτο είδοσ, μζςθ τιμι όπωσ περιοχισ, του 

Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, 

όπωσ αυτι ορίηεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Σο ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και 

αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%.». 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει, 

- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ– Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

- του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κφρωςθ Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει 

- του ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 
λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό” 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ» 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

- Του ν.4727/2020 Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 
Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με 
αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

- Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) "Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ 
διατάξεισ". 

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

- του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

21PROC008697091 2021-06-01



Σελίδα 8 από 60 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 35, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» του ν.2690/1999 (Α' 
45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 
13 ζωσ 15 

- του Ν.2690/1999(Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, Το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από  τουσ Διατάκτεσ”+ 

- του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. 

- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων  υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

- Του με ΑΔΑΜ 21REQ008634072 καταχωρθκζντοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ  αιτιματοσ  του 
Διμου Μυκόνου για τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ  

- Του με ΑΔΑΜ 21REQ008157880 καταχωρθκζντοσ  ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ  αιτιματοσ  του 
Δ.Λ.Τ.Μ. για τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ  

- Του με ΑΔΑΜ 21REQ008194961 καταχωρθκζντοσ  ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ  αιτιματοσ  του 
Ρ.Α.Κ.Ο. ‘Γ. Αξιϊτθσ’ για τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ  

- Του αιτιματοσ τθσ (ν. π. δ. δ.) Σχολικισ Επιτροπισ Αϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Μυκόνου, 
με το οποίο κακορίηεται θ αναγκαία ποςότθτα πετρελαίου κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου Μυκόνου  

- Του αιτιματοσ τθσ (ν. π. δ. δ.) Σχολικισ Επιτροπισ Βϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Μυκόνου, 
με το οποίο κακορίηεται θ αναγκαία ποςότθτα πετρελαίου κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου Μυκόνου  

- Τθσ  υπ’ αρικ. 20/2021 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

- Τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Διμου Μυκόνου, του ΔΛΤΜ και του ΡΑΚΟ 
(Γ. ΑΞΙΩΤΘΣ )   

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ 
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www.promitheus.gov.gr, κατόπιν προκεςμίασ τουλάχιςτον τριάντα  (30) θμερϊν από τθν αποςτολι 
τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα Ευρωπαικϊν Κοινοτιτων  (άρκρο 27 του Ν. 4412/2016).  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ 

ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

ΣΤΘΝ 
ΕΦΘΜΕΙΔΑ 

ΕΕ 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & 
ΩΑ 

ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

& ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι Ρφλθ 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

27-05-2021 02-06-2021 
02-06-2021 και 

ϊρα 09:00 

28-06-2021 και 

ϊρα 15:00 

 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ παροφςα Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ κα αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων προκειμζνου να δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr,  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται  ςτον Ελλθνικό Τοπικό  Τφπο.  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :  www.mykonos.gr 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ που γίνονται ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
βαρφνει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 
το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
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επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ κατά ςειρά ιςχφοσ   είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ υπϋαρ. 20/2021 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ  που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ) 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Θ θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε όλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και 

δωρεάν ςτθν παραπάνω διαδικτυακι πφλθ και ςτθν θλεκτρονικι ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου 

www.mykonos.gr . 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ: Ο οικονομικόσ 

φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ 

που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων 

αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που 

χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο (δζκα) 10 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται ςωρευτικά και 
αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, το αργότερο εντόσ ζξι (6) θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – 
διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και 
κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
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α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν 
ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα   

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με 
το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 

υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
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διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ 
τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, 
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που αςκοφν τθν 
εμπορία των υπό προμικεια ειδϊν   και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
ςε  ποςοςτό 2% τθσ αξίασ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου  του ΦΡΑ 24%, ιτοι ποςοφ τεςςάρων χιλιάδων πεντακοςίων εβδομιντα 
οκτϊ ευρϊ και ογδόντα ζξι λεπτϊν (4.578,86 €). 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 
ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν 
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 
215). 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2.1 Εάν θ ανακζτουςα αρχι: 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,  

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ 

τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 

2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι 

οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 

αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.   

δ) όταν γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ 

αα) δεν ζχουν κθρυχκοί ζκπτωτοι κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του άρκου 68 του ν. 

3863/2010 (ΦΕΚ Αϋ115/15.7.2010) μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ ι ββ) δεν τουσ ζχει επιβλθκεί κφρωςθ 

τθσ προςωρινισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι 

τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 

24 του ν. 3996/2011 (Αϋ 170) μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

2.2.3.2.2 Αν ο οικονομικόσ φορζασ τθσ παρ. 2.2.3.2.1 είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι 

του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 

τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α) και β) τθσ παρ. 2.2.3.2.1 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 

τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά 

ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου 

αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 
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Οι περ. α) και β) τθσ παρ. 2.2.3.2.1 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 

τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο 

μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2.1 περ. α’ και β’, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 
του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, υπάρχουν επαρκϊσ 
εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
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(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ 

των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.1 γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο 
εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ 
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ιτοι τθν εμπορία και 
διακίνθςθ των υπό προμικεια ειδϊν δθλϊνοντασ τθ ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(Ε.Ε.Ε.Σ.). 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται 
ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν 

υπό ανάκεςθ υπθρεςία. 

Σε περίπτωςθ δε Ζνωςθσ εταιρειϊν ι Κοινοπραξίασ θ υποχρζωςθ αυτι αρκεί να ςυντρζχει 

ξεχωριςτά για κακζνα από  τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι τθσ Κοινοπραξίασ. 

Επιπλζον, κα πρζπει να διακζτουν και να το δθλϊςουν ςτο Ε.Ε.Ε.Σ.: 

 Άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ςφμφωνα με το Ν. 3054/2002 άρκρο 7 
παράγραφοι 3 (α) και (γ),αντίςτοιχα. Σε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι προμθκευτζσ 
διακζτουν άδεια εμπορίασ αργοφ πετρελαίου και πετρελαιοειδϊν προϊόντων κατθγορίασ 
Α’, ςφμφωνα με το 6ο άρκρο του Ν.3054/2002, δφνανται να τθν προςκομίςουν ςτθ κζςθ 
τθσ άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ι τθσ άδειασ Λιανικισ Εμπορίασ 
πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ. 

2.2.5  Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν ακροιςτικά κατά τα τελευταία τρία 
μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τουλάχιςτον φψουσ  150.000,00€   

Σε περίπτωςθ ςυμμετζχουςασ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ζνωςθσ οικονομικϊν 

φορζων, θ ωσ άνω απαίτθςθ μπορεί να καλφπτεται από ζνα μζλοσ ι ακροιςτικά από κάποια μζλθ, 

δθλαδι να διακζτουν τον απαιτοφμενο κφκλο εργαςιϊν και τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα 

ανεξαρτιτωσ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ εκάςτου ςτθν ζνωςθ.  

2.2.6  Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ 

νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ 

διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων 

ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια 

που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, 

οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.7 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.7.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  

β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 – 2.2.6 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(άρκρο 79 Ν. 4412/2016) ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
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βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

Πςον αφορά το ΕΕΕΣ:  

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(εφεξισ ΕΕΕΣ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79 του ν. 4412/2016 το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, το οποίο υποβάλλεται από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ και ςυνιςτά προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ πλθροί τα κριτιρια  επιλογισ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 

οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ 

παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει 

από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 

φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των 

οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν 

ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά 

κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 

ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 

ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2.1, 2.2.3.2.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο 
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι 
ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο 
ΕΕΕΣ. 
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να 
ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 

για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του 

γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ 

φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2.1., 2.2.3.2.2. και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται 

από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του   

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ α και β τθσ παραγράφου 2.2.3.2.1., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 

υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά 

ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 

τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 

υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 

οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 

δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε 

πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 

(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2.1. περ. γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 

πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι 

θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
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οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου 

το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2.1. περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, 

τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 

μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 

ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 

2.2.3.2.1. περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 

κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 

άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016. 

 

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

α) πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 

εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 

αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που 

χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από 

ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι 

αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο. 

β)  Αντίγραφο τθσ Άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ςφμφωνα με το Ν. 3054/2002 
άρκρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ),αντίςτοιχα. Σε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι προμθκευτζσ 
διακζτουν άδεια εμπορίασ αργοφ πετρελαίου και πετρελαιοειδϊν προϊόντων κατθγορίασ Α’, 
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ςφμφωνα με το 6ο άρκρο του Ν.3054/2002, δφνανται να τθν προςκομίςουν ςτθ κζςθ τθσ άδειασ 
λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ι τθσ άδειασ Λιανικισ Εμπορίασ πωλθτι πετρελαίου 
κζρμανςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 

2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 

αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Α) Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςι τουσ είναι 
υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
παρζχων υπθρεςίεσ. Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο διαγωνιηόμενοσ δεν 
υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ (ι που δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του 
ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ), τότε κα πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ 
για τον κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ δθλϊςεισ. 

Εάν οι επιχειριςεισ λειτουργοφν ι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ ηθτοφμενεσ 

υπθρεςίεσ, για το χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, 

υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ που ζχουν εκδοκεί ςυνοδευόμενοι από βεβαίωςθ ορκωτοφ 

ελεγκτι. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 

πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 

νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 

περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από 

υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ 

υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ 

καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του 

νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 

μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ 

οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 
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εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 

υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 

κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 

από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 

πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 

Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 

λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 

κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 

όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 

πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον 

ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει τιμισ θ οποία κα δοκεί ωσ εξισ: 

α) για τα υγρά καφςιμα με το ςφςτθμα ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), επί τθσ εκάςτοτε 
Μζςθσ Τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ διαμορφϊνεται 
από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν υγρϊν καυςίμων του ΥΡΑΝ για το Νομό Κυκλάδων και  

β) με το ςφςτθμα ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό για τα λιπαντικά,  με κριτιριο κατακφρωςθσ  
τθσ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,  μόνο βάςει  τθσ τιμισ   

επί των τιμϊν του προχπολογιςμοφ τθσ υπϋαρ. 20/2021 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ αρμόδιασ 
Τεχνικισ  υπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό μπορεί να υποβάλλει θλεκτρονικι προςφορά για το ςφνολο 
των ομάδων των υπό προμικεια ειδϊν και υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν προςφορά του κα 
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περιλαμβάνεται το ςφνολο των ποςοτιτων των ειδϊν τθσ κάκε ομάδασ και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ, ιτοι ςτθν ςυνθμμζνθ 
μελζτθ (υπϋαρ. 20/2021) για  όλεσ τισ προκθρυχκείςεσ ποςότθτεσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ 
και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολήσ Προςφορών  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο 
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται 
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ 
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α 

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 

υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον 

ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ 

ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν 

προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 

υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 

υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ 
ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 

υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 

κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία 

υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται 

ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, 

εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 

φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, 

ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 

απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 

2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ 

φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα 

τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία 

φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 

4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 

ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ 
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προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν 

αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

Α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (άρκρο 79 Ν. 4412/2016) 

Β) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 
2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 

αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ).  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν 

ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 
κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί ςτθν υπ’ αρ. 20/2021 Μελζτθ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςθσ) περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται και από τθν οποία κα προκφπτει ότι κα 
είναι ςφμφωνοι με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ που επιβάλλει θ ςχετικι ελλθνικι και κοινοτικι 
νομοκεςία, οι επίςθμοι κρατικοί φορείσ και θ διακιρυξθ. 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

Επιπλζον ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςκομίςουν:  

Α) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει ότι:  

 Oτι ζχει λάβει γνϊςθ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και 

τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 

 Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ προμικειασ 
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Β) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ χϊρα προζλευςθσ του κάκε είδουσ καυςίμου και 
λιπαντικοφ που προςφζρουν κακϊσ και το  εργοςτάςιο, ςτο οποίο γίνεται θ διφλιςθ και 
επεξεργαςία του κάκε προςφερόμενου είδουσ καυςίμου, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ του.  

Γ) Υπεφκυνθ  διλωςθ  Ν.  1599/86  με  τθν  οποία  κα  δθλϊνουν  τα  ςτοιχεία  διεφκυνςθσ  του 
πρατθρίου υγρϊν καυςίμων κακϊσ και ότι αυτό βρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 
Διμου. Επίςθσ κα δθλϊνουν ότι αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ 
οποιοδιποτε πρακτικό πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα αρχι, παράδοςθ των καυςίμων εντόσ των 
διοικθτικϊν ορίων του Διμου ςτουσ χϊρουσ  που κα υποδεικνφονται από τθν υπθρεςία και κα  
κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, ςτα οχιματα και μθχανιματα αυτοφ. 

Δ)  Υπεφκυνθ  διλωςθ  Ν.  1599/86  με τθν οποία  κα εγγυϊνται ότι τα προςφερόμενα καφςιμα  
και λιπαντικά, είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ που αναλυτικά 
αναφζρονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και ειδικότερα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτισ.  

Ε) Πςον αφορά τα λιπαντικά, κα πρζπει να κατακζςουν επιπλζον με τθν τεχνικι προςφορά τουσ 
Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται : 

(1) θ χϊρα καταςκευισ των προςφερόμενων λιπαντικϊν, 

(2) ότι τα λιπαντικά είναι παραςκευαςμζνα από πρωτογενι κλάςματα πετρελαίου και όχι 
από αναγζννθςθ χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ ιτοι τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ τιμισ ανά 
είδοσ, δθλαδι το μεγαλφτερο προςφερκζν ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%). 

Στθν οικονομικι προςφορά αναφζρεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%)επί 
τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, κατά τθν θμζρα 
παράδοςθσ αυτοφ και που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ (πετρζλαιο 
κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ και πετρζλαιο κζρμανςθσ). 

Το ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό χωρίσ να υπερβαίνει το 5% (ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν. 4257/14). 

Ωσ τιμι αναφοράσ, θ οποία αναπροςαρμόηεται κακθμερινά, κεωρείται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 63 του Ν. 4257/14, θ τιμι που προκφπτει από τα κακθμερινά δελτία επιςκόπθςθσ τιμϊν 
υγρϊν καυςίμων του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ και νυν Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Διυπθρεςιακι Μονάδα 
Ελζγχου Αγοράσ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Δεδομζνων Στατιςτικισ Επεξεργαςίασ & Εποπτείασ 
Θλεκτρονικοφ Εμπορίου) για τον Νομό Κυκλάδων, τα οποία αναρτϊνται ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ www.fuelprices.gr . 

Κακϊσ μζροσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει 
αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, κα πρζπει υποβλθκεί, επί 
ποινι αποκλειςμοφ, και ξεχωριςτό ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςε μορφι pdf (ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο) βάςει του υποδείγματοσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙΙΙ τθσ παροφςασ, το οποίο κα 
υπάρχει αναρτθμζνο ςε επεξεργάςιμο αρχείο (word) ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ. 

Συςτθμικά, θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 
αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Α. Τιμζσ 

Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι 
προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του 
ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ (ι τθν πρόςκεςθ αυτοφ ςε περίπτωςθ αρνθτικοφ ποςοςτοφ) που 
προςφζρουν από τθν Τιμι Αναφοράσ που τίκεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ για το αντίςτοιχο υπό 
προμικεια είδοσ (θ ςτρογγυλοποίθςθ γίνεται ςτο τρίτο δεκαδικό). 

Τιμζσ Αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν (παράδειγμα) : 

Τ. αναφοράσ Ρετρελαίου Κίνθςθσ : = 1,35  

Τ. αναφοράσ Βενηίνθ Αμόλυβδθ : = 1,55  

Τ. αναφοράσ Ρετρελαίου Θζρμανςθσ : = 1,15 

Ραράδειγμα : Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ακριβϊσ ηθτείται 
από τθ Διακιρυξθ) 12% (δϊδεκα επί τοισ εκατό) για το Ρετρζλαιο Κίνθςθσ. Στθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ το 
αποτζλεςμα τθσ πράξθσ 1,35 - (1,35 x 0,12), δθλαδι 1,188 

Αν προςφερκεί αρνθτικό ποςοςτό ζκπτωςθσ π.χ. 2% (δφο επί τοισ εκατό) για το Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 
τότε ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει 
ωσ τιμι προςφοράσ το αποτζλεςμα τθσ πράξθσ 1,35 +(1,35 x 0,02), δθλαδι 1,377. 

Στθν περίπτωςθ αναντιςτοιχίασ τθσ τιμισ προςφοράσ που προκφπτει από τθν καταχϊρθςθ ςτο 
ςφςτθμα και του αναγραφόμενου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ ςτο ξεχωριςτό ζντυπο, κατιςχφει το δεφτερο. 

Σθμειϊνεται ότι οι ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και θ προςφερκείςα ζκπτωςθ δεν μειϊνει το φψοσ 
τθσ ςφμβαςθσ, οφτε το αυξάνει ςτθν περίπτωςθ που είναι αρνθτικι, κακϊσ οι τιμζσ αναφοράσ είναι 
κακθμερινά αναπροςαρμοηόμενεσ και ενδζχεται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να αυξθκοφν 
περιςςότερο του εκτιμθκζντοσ. 

Στθν τιμι προςφοράσ περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του 
υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Το ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ προςφοράσ κα είναι ςτακερό και αμετάβλθτο κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για κανζνα λόγο. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι ιτοι το ποςοςτό ζκπτωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακϊν θμερϊν προςμετροφμενεσ  από τθν επομζνθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
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ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 

αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να 

παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν 

πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία 

περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 

προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 
(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ 
ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ 
τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά 

τθν τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10:00πμ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε 
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, κατά τθ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ηθτεί από τουσ προςφζροντεσ ι υποψιφιουσ 

οικονομικοφσ φορείσ όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι 

εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ ι όταν λείπουν 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να 

ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

‘’Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και 

όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 102 και 103 του ν. 

4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και του άρκρου 13 τθσ υπ'αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι 

υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι , δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν 
απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 
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Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να 
ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο 
οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και 
τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω 
όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μία απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι 
Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 
προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  

πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 

παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των 

λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ 
από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 
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Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του 

παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει 

αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν 

το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 

4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν  

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το ΕΕΕΣ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 

 iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 
ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΕΕΕΣ ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που 

δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ.   
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Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 

δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα 

αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 

ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και 
ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί 
τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα τον Ν. 
4700/2020, εφόςον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, 
που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν 
επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν 
περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 

κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 

τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 
και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
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Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, 
θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 
περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. 
β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν 
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 
από τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 
ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα 
ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ των προςφερόμενων ειδϊν, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ 
αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ 
άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 

ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 

του κυρίου αναδόχου. Ο εργολάβοσ και ο υπεργολάβοσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ 

ολόκλθρον, ζναντι των εργαηομζνων για τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν και 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 
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4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 

αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 

ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 

Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ 

είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 

κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 

υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 

παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  

το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 

προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 

δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται 

να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του 

άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Ρζραν των εκ του νόμου τροποποιιςεων τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα αρχι δφναται να παρατείνει 
μονομερϊσ τισ ςυμβάςεισ ζωσ εξαντλιςεωσ του φψουσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ όςον 
αφορά ςτα καφςιμα και ζωσ εξαντλιςεωσ των προβλεπομζνων ποςοτιτων όςν αφορά ςτα  
λιπαντικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν  και μζχρι τθν ανάδειξθ νζου μειοδότθ κι εφόςον 
ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων χωρίσ να ζχουν εξαντλθκεί οι 
προκθρυχκείςεσ ποςότθτεσ. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν από το Διμο προσ τον προμθκευτι κα γίνεται ςταδιακά κατά 
τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ που κα 
ςυνοδεφονται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ διακιρυξθ και ςτισ 
διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 
ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν 
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 
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Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 

όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ 

υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των 

ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα 

που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 

κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 

προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ 

αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ 

τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ 

αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 

απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι 

από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 

προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι Επίλυςθ Διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 

ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 

αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι 
προμικειασ εγγράφωσ ςε χρονικό διάςτθμα μίασ (1) θμζρασ, να εφοδιάςει τουσ αντίςτοιχουσ 
χϊρουσ των φορζων, με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα υγρϊν καυςίμων και ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) θμερϊν όςον αφορά τα λιπαντικά. Οι παραδόςεισ κα γίνονται ςτισ ζδρεσ των δθμοτικϊν 
ενοτιτων. 

Θ τροφοδοςία των οχθμάτων με πετρζλαιο κίνθςθσ και βενηίνθ κα γίνεται ςε πρατιριο που κα 
ορίςει ο ανάδοχοσ και το οποίο κα βρίςκεται εντόσ των Διοικθτικϊν ορίων του Διμου. 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των υγρϊν καυςίμων και των λιπαντικϊν κα γίνεται περιοδικά, 
ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ των ανωτζρω φορζων και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ από τισ 
επιμζρουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ παράβαςθ 
των όρων τθσ παροφςασ. Οι παραδόςεισ κα γίνονται ςτθν ζδρα του Διμου και το πετρζλαιο 
κζρμανςθσ ςτα ςθμεία που κα υποδείξει ο Διμοσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 
207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ 
ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται 
να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά. 

Κατά τθν παράδοςθ των καυςίμων κίνθςθσ ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει 
ενυπόγραφο Τιμολόγιο-Δελτίο αποςτολισ, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ ποςότθτα του είδουσ και θ 
μζςθ λιανικι τιμι τθσ θμζρασ παράδοςθσ, όπωσ αυτι κακορίηεται από το Ραρατθρθτθρίο Τιμϊν 
Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ Τμιμα Εμπορίου, τθσ Δ/νςθσ  
Ανάπτυξθσ, του νομοφ Κυκλάδων. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ 
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του 
αναδόχου ι ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των ειδϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριςμζνο από τθ ςφμβαςθ χρόνο. Ορίηεται ωσ χρόνοσ παράδοςθσ 
ο προβλεπόμενοσ ςφμφωνα με τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ και τθν 
παράγραφο 6.1.1. τθσ παροφςθσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από 
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα 
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται 
με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 
και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Πλα τα είδθ κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. 

6.3.2. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.3. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται 
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, 
ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
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τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
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6.3.4. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 
2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ – Υποκατάςταςθ Αναδόχου 

6.4.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα 

για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.4.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί 

υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 

οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ 

ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 

ΑΚ.  

 

6.4.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι 

των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ 

προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  

 

 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΟ 2021-2022 

 

Πποϋπ. : 283.889,38 € (ζςμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

και έωρ εξανηλήζεωρ ηος Πποϋπολογιζμού 
 

Αρ. Μελζτθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ: 20/2021 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ, 

πεηξέιαην θίλεζεο (CPV 09134100-8), βελδίλε ακόιπβδε (CPV 09132100-4), πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5) θαη ηελ πξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθώλ (CPV 09211000-1) ηνπ 

Γήκνπ, ησλ  λνκηθώλ ηνπ  πξνζώπσλ θαη ησλ  ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα έλα εκεξνινγηαθό 

έηνο. 

Τα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πνπ αθνξά ηόζν ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο εκπνξίαο, όζν θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πνηόηεηαο θαπζίκσλ θαη 

ειαηνιηπαληηθώλ. 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 283.889,38 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί από 

ηδίνπο πόξνπο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ Ο.Δ. 2021-2022 θαη έσο εμαληιήζεσο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από ηε 

δηεμαγσγή διεθνούρ ανοικηού δημόζιος ηλεκηπονικού διαγωνιζμού με κπιηήπιο 

ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποψη  πποζθοπά,  

μόνο  βάζη  ηηρ    ηιμήρ ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  86  ηνπ  Ν.  4412/2016.   

α) κε ην ζύζηεκα πνζνζηνύ έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%), επί ηεο λόκηκα δηακνξθνύκελεο 

Μέζεο  Τηκήο  ιηαληθήο  πώιεζεο ηνπ είδνπο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο 

δηακνξθώλεηαη από ην Παξαηεξεηήξην Τηκώλ πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ ΥΠΑΝ γηα ηα  πγξά 

θαύζηκα θαη β) κε ην ζύζηεκα πνζνζηνύ έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) γηα ηα ιηπαληηθά κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή επί ησλ ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

κειέηεο ηεο ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πεξί πξνκεζεηώλ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα από ηα θαύζηκα ζην Γεληθό 

Φεκείν ηνπ Κξάηνπο ώζηε λα ειέγρεηαη ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ην αλ πιεξνύλ ηηο 

απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο. 
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Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο 

πξνθύπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηόπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ δήκνπ ή ησλ  

Ννκηθώλ  Πξνζώπσλ. Η παξάδνζε ζα γίλεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ  Γήκνπ 

Μπθόλνπ. 

                   Μφκονοσ, 14-05-2021                                   Μφκονοσ, 14-05-2021 

Θεωρικθκε 

Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

ΜΙΧΑΘΛ Ρ. ΤΣΙΜΡΛΑΚΘΣ 

ΡΕ 4 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ  

Συντάχκθκε 

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΗΘΝΑΚΘ 

 

 

 

 

     ΧΘΜΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΟ 2021-2022 

 

Πποϋπ.: 283.889,38 € (ζςμπ. Φ.Π.Α. 24%)  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 283.889,38 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%, θ οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από 
ιδίουσ πόρουσ από τον προχπολογιςμό των Ο.Ε. 2021-2022 και ζωσ εξαντλιςεωσ του 
προχπολογιςμοφ. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο έρεη ζπληαρζεί κε ηε κέζε ιηαληθή ηηκή ησλ θαπζίκσλ γηα ην Ννκό 

Κπθιάδσλ όπσο απηή ίζρπε θαη αλαξηήζεθε ζηε ζειίδα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ πγξώλ 

θαπζίκσλ ηνπ εβδνκαδηαίνπ δειηίνπ κε αξ.πξση:13773 – 03-02-2021. Σπλεπώο νη ηηκέο είλαη 

ελδεηθηηθέο θαη όρη δεζκεπηηθέο. 

Ο ετιςιοσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανά ομάδα και κωδικό προχπολογιςμοφ φαίνεται 
ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ 

Α/Α ΥΡΘΕΣΙΑ/ ΦΟΕΑΣ 
ΡΕΤΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΘΣΘΣ                  
CPV 09134100-8 

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΥΒΔΘ       

CPV 09132100-4 

ΡΕΤΕΛΑΙΟ 
ΘΕΜΑΝΣΘΣ            

CPV 09135100-5 

1 ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 130.000 5.000 10.000  

2 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 5.000 1.000   

3 Ρ.Α.Κ.Ο (Γ. ΑΞΙΩΤΘ)   50  11.500 

4 
Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 

ΕΡΙΤΟΡΘ 
    16.800 

5 
Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 

ΕΡΙΤΟΡΘ 
    20.000 

6 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΩΝ 135.000                      6.050                     58.300  

7 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ ΛΙΤΟ         (χωρίσ 

ΦΡΑ) 
1,140 1,365 0,816 

8 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 153.900,00€ 8.258,25€ 47.572,80€  

9 ΦΡΑ 24% 36.936,00€ 1.981,98€ 11.417,47€  

10 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 190.836,00€ 10.240,23€ 58.990,27€ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

  ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ   

A/A ΕΙΔΟΣ ΔΘΜΟΣ Δ.Λ.Τ.Μ 
Ρ.Α.Κ.Ο. Γ. 
ΑΞΙΩΤΘΣ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΡΑΝΘ 

1 

Υγρό Ad Blue 
για κινθτιρεσ 
EURO 4 και 
EURO 5 

400    11 € 4.400,00 € 

2 
Λιπαντικό SAE 
20W - 50 

300 20  4,00 € 1.280,00 € 

3 
Λιπαντικό SAE 
5W - 30 

200   12,00 € 2.400,00 € 

4 
Λιπαντικό SAE 
10W - 40 

300 80  8,00 € 3.040,00 € 

5 
Λιπαντικό SAE 
10W - 30 

  20  12,00 € 240,00 € 

6 
Λιπαντικό SAE 
15W - 40 

 300 200  5,00 € 2.500,00 € 

7 
Υδραυλικό 
Λάδι Hydrol 68 

1200    2,50 € 3.000,00 € 

8 
Βαλβολίνθ 
80W - 90 

200 30   3,90 € 897,00 € 

9 
Αντιψυκτικό - 
Ραραφλοφ 
(≤15 C) 

200    2,00 € 400,00 € 

10 Υγρά Φρζνων 20    7,00 € 140,00 € 

11 Γράςο 36kg   5,00 € 180,00 € 

12 

Λιπαντικό 
μίξθσ βενηίνθσ 
για 
χορτοκοπτικό 

50  15 5,00 € 325,00 € 

13 
Λιπαντικό 
υγρό για 
αλυςοπρίονο 

70   4,00 € 280, 00 € 

14 ATF  20  6,50 € 130,00 € 

με ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Ρ.Α.24% 

260.066,50€ 
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ΣΥΝΟΛΟ 19.212,00 € 

Φ.Ρ.Α. 24% 4.610,88 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Ρ.Α. 24% 

 

 

23.822,88 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

A/
A 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ 

ΛΙΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ CPV 09134100-8 135.000 1,140 153.900,00€ 

2 ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ CPV 09132100-4 6.050 1,365 8.258,25€ 

3 
ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ CPV 09135100-
5 

58.300 0,816 47.572,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 209.731,05€ 

Φ.Ρ.Α. ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24% 50.335,45€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 260.066,50€ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 

1 
Υγρό Ad Blue για κινθτιρεσ EURO 4 και 
EURO 5 

400 11 € 4.400,00 € 

2 Λιπαντικό SAE 20W – 50 320 4,00 € 1.280,00 € 

3 Λιπαντικό SAE 5W – 30 200 12,00 € 2.400,00 € 

4 Λιπαντικό SAE 10W – 40 380 8,00 € 3.040,00 € 

5 Λιπαντικό SAE 10W – 30       20  12,00 € 240,00 € 

6 Λιπαντικό SAE 15W – 40 500 5,00 € 2.500,00 € 

7 Υδραυλικό Λάδι Hydrol 68 1200 2,50 € 3.000,00 € 

8 Βαλβολίνθ 80W – 90 230 3,90 € 897,00 € 

9 Αντιψυκτικό - Ραραφλοφ (≤15 C) 200 2,00 € 400,00 € 

10 Υγρά Φρζνων 20 7,00 € 140,00 € 

11 Γράςο 36kg 5,00 € 180,00 € 

12 
Λιπαντικό μίξθσ βενηίνθσ για 
χορτοκοπτικό 

65 5,00 € 325,00 € 

13 Λιπαντικό υγρό για αλυςοπρίονο 70 4,00 € 280, 00 € 

14 ATF 20 6,50 € 130,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 19.212,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 24% 4.610,88 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 23.822,88 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 228.943,05 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Ρ.Α. 24% 54.946,33 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 283.889,38 € 

 

 

 

 

              Μφκονοσ, 14-05-2021                                       Μφκονοσ, 14-05-2021 

Θεωρικθκε 

Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΜΙΧΑΘΛ Ρ. ΤΣΙΜΡΛΑΚΘΣ 

ΡΕ 4 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

Συντάχκθκε 

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΗΘΝΑΚΘ 

 

 

 

 

     ΧΘΜΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΟ 2021-2022 

 

Πποϋπ.: 283.889,38 € (ζςμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Πςον αφορά τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ θ ποιότθτα των υπό προμικεια καυςίμων / 
λιπαντικϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με αυτι που παράγεται ςτα Κρατικά Διυλιςτιρια 
και προορίηονται για τθν κίνθςθ αυτοκινιτων, μθχανθμάτων ζργων και κζρμανςθσ των 
κτθρίων του Διμου.  

 

Ειδικότερα τα  πετρζλαιο  DIESEL  κα  είναι  ςφμφωνο  ποιοτικά και  καταςκευαςτικά με  τισ  
κρατικζσ  προδιαγραφζσ (ΕΛΔΑ) κα  είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ και από νερό  
και ςε καμία περίπτωςθ  δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με άλλο είδοσ καυςίμου. 

 

Θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα πρζπει να είναι 95 Οκτανίων, ςφμφωνθ, ποιοτικά και  
καταςκευαςτικά, με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛΔΑ). Σε καμία περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται ανάμιξθ τθσ με νερό ι πετρζλαιο ι βενηίνθ super ι γενικότερα απαγορεφεται  
να περιζχει άλλεσ προςμίξεισ προσ αποφυγι καταςτροφισ των καταλυτϊν των οχθμάτων. 

 

Ο Διμοσ και τα νομικά του πρόςωπα διατθροφν το δικαίωμα  να αποςτζλλουν  
οποτεδιποτε  δείγματα από τα καφςιμα, ϊςτε να ελζγχεται  τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν 
πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (άρκρο 214  του 
Ν. 4412/2016) 

 

Επιπλζον κα πρζπει να ιςχφουν τα όςα ορίηονται και περιγράφονται ςτισ ακόλουκεσ 
αποφάςεισ: 
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ΦΕΚ 410 Β/2001 περί προδιαγραφϊν και μεκόδων ελζγχου τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ και 
πετρελαίου κίνθςθσ. 

ΦΕΚ 1531 Β/2003 περί προδιαγραφϊν και μεκόδων ελζγχου του πετρελαίου 
κζρμανςθσ 

ΦΕΚ 872 Β/2007 περί απαιτιςεων καυςίμων αυτοκινιτων 
 

                 Μφκονοσ, 14-05-2021                                      Μφκονοσ, 14-05-2021 

Θεωρικθκε 

Ο  ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΜΙΧΑΘΛ Ρ. ΤΣΙΜΡΛΑΚΘΣ  

ΡΕ 4 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

Συντάχκθκε 

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΗΘΝΑΚΘ 

 

 

 

 

    ΧΘΜΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΟ 2021-2022 

 

Πποϋπ.: 283.889,38 € (ζςμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 

 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε ησλ 

απηνθηλήησλ / κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ,  ηνπ ΓΛΤΜ,  ηνπ 

Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αμηώηεο θαη ησλ Δπηηξνπώλ Α’ζκηαο θαη Β’ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

Άρκρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο: 

 
1. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ/08.08.2016): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
2. Του το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+ 

3. Του ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
- Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ -υκμίςεισ για τον 
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν 
και άλλεσ διατάξεισ.” 

4. Του Κανονιςμοφ  υπ' αρικ. 2015/2342 τθσ Επιτροπισ (EE L 330/18) τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 
2015 «για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όςον αφορά ςτα κατϊτατα όρια εφαρμογισ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων» 
(ζγγραφο Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 5729/22.12.2015). 

5. Του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
6. Του Ν. 3852/2010 (Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ»), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
7. Του Ν. 3861/2010 (Ρρόγραμμα «Διαφγεια»), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
8. Του Ν. 4013/2011 («Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων & Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων»), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
9. Του άρκρο 4 τθσ από 12.12.2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Φ.Ε.Κ. Αϋ 240), θ οποία 

κυρϊκθκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 18). 
10. Του Ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» (Φ.Ε.Κ. Α' 52/28.02. 2013), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
11. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α/09.05.2013) ΥΡΟΡΑΑΓΑΦΟΣ Η. «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των 
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» ωσ ιςχφει  

12. Του Ν. 4203/2013 «υκμίςεισ κεμάτων Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 
235/Α/01.11.2013), όπωσ ιςχφει, ειδικότερα δε το άρκρο 14 αυτοφ. 
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13. Του Ν. 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Θλεκτρονικι επιτιρθςθ υπόδικων, κατάδικων και 
κρατοφμενων ςε άδεια και άλλεσ διατάξεισ». 

14. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Αϋ/28-06-2014): «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.» ωσ ιςχφει  

15. Τθσ Κ.Υ.Α. Ρ1/2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

16. Τθσ Κ.Υ.Α. Ρ1/2380/2012  «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
ΚΘΜΔΘΣ του Υπ. Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων». 

17. Του  Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 
18. Του Ν.3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 

Τφπο και άλλεσ διατάξεισ».         
19. Του  Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74Α') "Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ    Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν Δθμόςιου Τομζα-Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ.318/1992 (Α' 161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ" κακϊσ και τισ διατάξεισ του 2690/99 όπωσ τροποποιικθκε κι ιςχφει      

20. Tον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»  
21. Του άρκρου  63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 ΤΕΥΧΟΣ Αϋ) 

 

Άρκρο 3ο : Συμβατικά ςτοιχεία 

Τα Συμβατικά ςτοιχεία, τα οποία κα προςαρτθκοφν ςτθν ςφμβαςθ, κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

1. θ διακιρυξθ 
2. θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
3. θ τεχνικι ζκκεςθ 
4. οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
5. ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
6. θ προςφορά του αναδόχου 

 

Άρκρο 4ο: Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με διεκνι ανοικτό δθμόςιο  θλεκτρονικό 
διαγωνιςμό με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ  προςφορά,  μόνο  βάςθ  τθσ    τιμισ, ςφμφωνα  με  τισ  διατάξεισ  του  άρκρου  86  του  
Ν.  4412/2016.   α) με το ςφςτθμα ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), επί τθσ νόμιμα 
διαμορφοφμενθσ Μζςθσ  Τιμισ  λιανικισ  πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ 
διαμορφϊνεται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν υγρϊν καυςίμων του ΥΡΑΝ για τα  υγρά καφςιμα 
και β) με το ςφςτθμα ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) για τα λιπαντικά με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι επί των τιμϊν του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ τθσ 
υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ περί προμθκειϊν διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και με τουσ 
όρουσ που κακορίηει θ Οικονομικι Επιτροπι  

 

Άρκρο 5ο: Ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ αυτισ, μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ και μετά τθν 
ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ περί προμθκειϊν διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 υποχρεοφται να προςζλκει ςτο Διμο ςε χρονικό διάςτθμα το πολφ (20) θμερϊν από 
τθσ γνωςτοποίθςθσ ς’ αυτόν τθσ κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ ςτο όνομά του, για τθν 
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.. 

 

Άρκρο 6ο: Εγγυιςεισ 
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ορίηεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιηόμενθσ από 
τθν υπθρεςία δαπάνθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
απευκφνεται ςτο Διμο Μυκόνου. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για 
τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ που αφορά τον προμθκευτι, ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια, 
επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτελζςεωσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί 
ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 
των υλικϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δυο 
ςυμβαλλόμενουσ. 

 

Άρκρο 7ο : Ανακεϊρθςθ τιμϊν προςφοράσ  

Το ποςοςτό ζκπτωςθσ το οποίο προςφζρει ο προμθκευτισ υπζρ του Διμου, υπολογίηεται επί τθσ αξίασ 
τθσ κάκε Ομάδασ ςφμφωνα με τθν τιμι του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ θ οποία υπάρχει ςτθ Διακιρυξθ 
τθσ δθμοπραςίασ.  

Οι τιμζσ προςφοράσ και το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ  ςε καμιά ανακεϊρθςθ δεν υπόκεινται για 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερά και αμετάβλθτα μζχρι τθν παράδοςθ και δεν 
δικαιοφνται ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ. 

 

Άρκρο 8ο: Ροινικζσ ριτρεσ-ζκπτωςθ αναδόχου 

Ιςχφουν όλα τα οριηόμενα ςτο άρκρο 203 και 204 του Ν. 4412/2016 

 

Άρκρο 9ο: Τρόποσ πλθρωμισ  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν από το Διμο προσ τον προμθκευτι κα γίνεται ςταδιακά κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ που κα ςυνοδεφονται 
από τα νόμιμα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ διακιρυξθ και ςτισ διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016. 

Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Μυκόνου. 

 

Άρκρο 10ο: Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ 
που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Διμο 
Μυκόνου. 

 

Άρκρο 11ο : Xρόνοσ – Τόποσ – Τρόποσ Ραράδοςθσ 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων και των λιπαντικϊν κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με 
τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και κατόπιν  ζγγραφθσ  εντολισ  από τισ επιμζρουσ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του  Διμου Μυκόνου. 
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Ο Διμοσ Μυκόνου δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο του ποςοφ και των ποςοτιτων  
που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό.        

 

Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο μειοδότθσ 
υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου Μυκόνου. 

  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι 
προμικειασ εγγράφωσ, ςε χρονικό διάςτθμα μίασ (1) θμζρασ, να εφοδιάςει τουσ αντίςτοιχουσ 
χϊρουσ των φορζων με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα υγρϊν καυςίμων και ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) θμερϊν όςον αφορά τα λιπαντικά. Οι παραδόςεισ κα γίνονται ςτισ ζδρεσ των δθμοτικϊν 
ενοτιτων. 

 

Θ τροφοδοςία των οχθμάτων με πετρζλαιο κίνθςθσ και βενηίνθ κα γίνεται ςε πρατιριο που κα 
ορίςει ο ανάδοχοσ και το οποίο κα βρίςκεται εντόσ των Διοικθτικϊν ορίων του Διμου Μυκόνου. 

 

 

 

 

Άρκρο 12ο: Ραράδοςθ - Ραραλαβι  

Θ διαδικαςία παραλαβισ των ποςοτιτων του κάκε είδουσ καυςίμων ι των λιπαντικϊν και θ 
ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται  ςτισ διατάξεισ του 
Ν. 4412/2016 και ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

2. Θ παραλαβι των ποςοτιτων του κάκε είδουσ καυςίμων ι των λιπαντικϊν και θ ζκδοςθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθ ςφμβαςθ 
χρόνο. 

3. Θ παραλαβι των υγρϊν καυςίμων κα εκτελείται με τθν ζκδοςθ υπθρεςιακοφ ςθμειϊματοσ (εισ 
διπλοφν) υπογεγραμμζνου από τον προϊςτάμενο τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ, ςτο οποίο κα 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του προμθκευτι, το είδοσ του καυςίμου, θ ποςότθτα και θ 
θμερομθνία. Το ζνα υπθρεςιακό ςθμείωμα κα παραμζνει ςτον προμθκευτι (πρατθριοφχο), ενϊ 
το δεφτερο αντίγραφο κρατείται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ, προκειμζνου να ελζγχεται θ 
ποςότθτα, το είδοσ και θ δαπάνθ που προκφπτει. 

Κατά τθν παράδοςθ των καυςίμων κίνθςθσ ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει 
ενυπόγραφο Τιμολόγιο-Δελτίο αποςτολισ, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ ποςότθτα του είδουσ και 
θ μζςθ λιανικι τιμι τθσ θμζρασ παράδοςθσ, όπωσ αυτι κακορίηεται από το Ραρατθρθτιριο 
Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ Τμιμα Εμπορίου, τθσ 
Δ/νςθσ  Ανάπτυξθσ, τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Μυκόνου, του Νομοφ Κυκλάδων. 

Τα παραςτατικά κα περιζρχονται ςτθν υπθρεςία κακθμερινά με ευκφνθ του αναδόχου. 

 

Άρκρο 13ο: Διάρκεια ςφμβαςθσ – Ραρατάςεισ  

Οι ςυμβάςεισ που κα καταρτιςκοφν για τθν εν λόγω προμικεια κα ιςχφουν για  ζνα ζτοσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τουσ. Ο Διμοσ Μυκόνου διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει 
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μονομερϊσ τισ ςυμβάςεισ ζωσ τθσ εξαντλιςεωσ  του φψουσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 
όςον αφορά τα καφςιμα και ζωσ εξαντλιςεωσ των προβλεπομζνων ποςοτιτων και του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ για τα λιπαντικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν  και μζχρι 
τθν ανάδειξθ νζου μειοδότθ.  

 

Άρκρο 14ο 

Συμφωνία με τεχνικζσ προδιαγραφζσ - Τεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ. 

Τα προςφερόμενα υλικά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακϊσ και 
με τα ιςχφοντα εκνικά και κοινοτικά πρότυπα. 

 

 

 

                  Μφκονοσ, 14-05-2021                                    Μφκονοσ, 14-05-2021 

Θεωρικθκε 

Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΜΙΧΑΘΛ Ρ. ΤΣΙΜΡΛΑΚΘΣ  

ΡΕ 4 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

Συντάχκθκε 

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΗΘΝΑΚΘ 

 

 

 

 

     ΧΘΜΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ - ΕΕΕΣ 

Επιςυνάπτεται αρχείο ςε μορφι .pdf και .xml 

Ο (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

(Ε.Ε.Ε.Σ) ςφμφωνα με τα άρκρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 

προβλζψεισ: 

 α. Θ ανακζτουςα αρχι:  

Δθμιουργεί μζςα από τθν ιςτοςελίδα: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

το Ε.Ε.Ε.Σ που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα 

κατάλλθλα πεδία. 

Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλζγει εξαγωγι. 

Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωςτό 

πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Θ/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα 

τθσ διακιρυξθσ. 

β. Ο οικονομικόσ φορζασ:  

Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί 

ςτθν ιςτοςελίδα: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του 

ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ. 

Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 

κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν 

είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 

Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ 

του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 

eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία 

εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων 

PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να 

εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι. 

Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ κι αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 

ιςτοςελίδα). 

Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

γ. Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ , 

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ 

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του 

Ε.Ε.Ε.Σ που επιςφρουν τον αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ: 
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α. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και 

υποβάλλει ζνα (1) Ε.Ε.Ε.Σ. 

β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται 

ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαηί με χωριςτό 

Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται. 

γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 

κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, 

χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτα μζρθ ΙΙ ζωσ V αυτοφ. 

δ. Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του Ε.Ε.Ε.Σ ιςχφουν τα ακόλουκα: 

To Ε.Ε.Ε.Σ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται επί ποινι αποκλειςμοφ από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ 

φορζα (Ν.4497/2017). 

Το ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παρ.2 (β-γ) 

του παρόντοσ άρκρου 

Κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

περιγράφεται ςτο άρκρο 11, ο οικονομικόσ φορζασ, εκτόσ των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα ςχετικά 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ του/των  προςϊπου/ων που ςυμπλιρωςαν και υπζβαλαν το 

Ε.Ε.Ε.Σ. 

Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και για τα 

τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παραπάνω (β-γ) του παρόντοσ άρκρου. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ - ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΕΝΤΥΡΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ  ΡΟΣΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΜΕΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 

 

ΚΑΥΣΙΜΑ  

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

Ροςοςτό 

ζκπτωςθσ επί 

τοισ εκατό (%) επί 

τθσ εκάςτοτε 

διαμορφοφμενθσ 

μζςθσ λιανικισ 

τιμισ πϊλθςθσ) 

Αρικμθτικϊσ 

(ακζραιο) 

 

Ολογράφωσ 

1 ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ CPV 09134100-8 135.000   

2 ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ CPV 09132100-4 6.050   

3 ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ CPV 09135100-5 58.300   

  

ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ 

1 
Υγρό Ad Blue για κινθτιρεσ EURO 4 και 
EURO 5 

400   

2 Λιπαντικό SAE 20W – 50 320   

3 Λιπαντικό SAE 5W – 30 200   

4 Λιπαντικό SAE 10W – 40 380   

5 Λιπαντικό SAE 10W – 30       20    

6 Λιπαντικό SAE 15W – 40  500   

7 Υδραυλικό Λάδι Hydrol 68 1200   

8 Βαλβολίνθ 80W – 90 230   

9 Αντιψυκτικό - Ραραφλοφ (≤15 C) 200   

10 Υγρά Φρζνων 20   

11 Γράςο 36kg   

12 Λιπαντικό Υγρό για αλυςοπρίονο 70   

13 ATF 20   
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12 
Λιπαντικό μίξθσ βενηίνθσ για 
χορτοκοπτικό 

65   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α.  

Φ.Ρ.Α. ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ Φ.Ρ.Α.  

 

 

 

 

(τόποσ) ……(θμερομθνία)…………2021 

Ο Ρροςφζρων 
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