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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»

Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού 

Έχοντας υπόψη :

  Τις διατάξεις

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

• του ν.3463/2006 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας » , και του Ν. 3852/2010 , 

•  της αριθ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης Υπ. 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, 

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

• του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν.  3886/2010 (Α'  173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με  την Οδηγία  89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 



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

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

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

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

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

• του ν.  3310/2005 (Α'  30)  “Μέτρα για  τη  διασφάλιση της  διαφάνειας  και  την 
αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 
Ε.Σ.Ρ., 

• του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών  που μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων ή  προμηθειών  του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’ 
1673)  σχετικά  με  τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 
(Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,

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

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

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

• του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε 
το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 
(Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12), 

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

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

• τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018



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

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,  καθώς  και  του  συνόλου των  διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• τ ης υπ’ αριθμ. 26/2018 μελέτης προμήθειας λιπαντικών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδορύ  και  της  σχετικής  τεχνικής  έκθεσης 
προμήθειας των υγρών καυσίμων 

• του  πρωτογενούς  αιτήματος  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  και  των  νομικών 
προσώπων που  εποπτεύει   που  καταχωρήθηκε  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  με  Α.Δ.Α.Μ.: 
18REQ003846144-16/10/2018 

• Τις σχετικές αποφάσεις των νομικών προσώπων που εποπτεύονται  από το 
Δήμο Πύδνας  Κολινδρού για την έγκριση εκτέλεσης της σχετικής προμήθιεας 
και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αυτής .

• της  αριθ.  142/2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  τον  ορισμό 
επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων ,

• τις  ανάγκες  του  Δήμου  και  των  Νομικών  του Προσώπων για  την  σχετική 
προμήθεια, και 

• το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  και των 
Νομικών  του  Προσώπων,  θα  προβλεφθούν  στους  προϋπολογισμούς  έτους 
2019  οι  σχετικές  πιστώσεις  και  έχουν  εκδοθεί  σχετικές  βεβαιώσεις  περί 
πιστώσεων στους υπό σύνταξη προϋπολογισμούς έτους 2019 .        

• την αριθ. 96/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των 
τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
έτους  2019 για  το  Δήμο  Πύδνας  Κολινδρού και  τα  Νομικά  Πρόσωπα που 
εποπτεύει .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά 
βάση της τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2019»  (  πετρελαίου  θέρμανσης,  πετρελαίου  κίνησης,  βενζίνη 
αμόλυβδη και  λιπαντικά ) για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και των νομικών 
προσώπων που εποπτεύει , γενικού προϋπολογισμού 419.956,61  ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( 

URL )
www.pydnaskolindrou.gr

   Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

 Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού και ανήκει στους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης ( Υποτομέας ΟΤΑ ) 

   Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι « Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες » .

    Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη , πλήρη , άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (  URL ) :  www  .  pydnaskolindrou  .  gr   , μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gr   του ΕΣΗΔΗΣ .

β)  Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση  : 
www  .  promitheus  .  gr   

γ)  Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθήσα  στον  πίνακα 
διεύθυνση .

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση Είδος διαδικασίας

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στα λιπαντικά και μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα υγρά 
καύσιμα),  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  «Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  και 
λιπαντικών έτους 2019 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα που 
εποπτεύει ». Ο προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων  είκοσι  χιλιάδων  τετρακοσίων  πενήντα  ευρώ   (520.746,20  €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 Χρηματοδότηση της σύμβασης

http://www.pydnaskolindrou.gr/
http://www.promitheus.gr/
http://www.promitheus.gr/


  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού και 
τα Νομικά του Πρόσωπα (Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού Άθλησης Περιβάλλοντος και 
Οικογενειακής  Υποστήριξης  ,   Δημοτική  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Πύδνας  Κολινδρού  , 
Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,  Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης) .   Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΔΗΜΟΥ και των Νομικών 
Προσώπων του ΔΗΜΟΥ οικονομικού έτους 2019 . Θα βαρύνει δηλαδή τους αντίστοιχους 
Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων  έτους  2019,  τόσο του ΔΗΜΟΥ όσο και των Νομικών 
του Προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 1 ο

Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης – 

CPV  09135100-5
 162.092,68 €    ( ΛΙΤΡΑ 197.674*0,82 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

2 Πετρέλαιο κίνησης – CPV 
09134200-9

 183.310,32 €  ( ΛΙΤΡΑ 159.539 * 1,149 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

3 Βενζίνη αμόλυβδη – 
CPV 09132100-4 

   44.353,61 € ( ΛΙΤΡΑ 33.525 * 1,323) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 26/2018 μελέτη ) 
– CPV 09210000-4

30.200,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ  419.956,61 €
ΦΠΑ 24%  100.789,59 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  520.746,20 €

  Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική Ενότητα και ανά νομικό πρόσωπο , στα 
οποία θα γίνεται η παράδοση των καυσίμων , έχει ως εξής :          

1. Για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  34.674,52 € , (  ΛΙΤΡΑ 42.286 * 0,82) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % 

2 Πετρέλαιο κίνησης  179.439,34 € , ( ΛΙΤΡΑ 156.170 * 1,149 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%  

3 Βενζίνη αμόλυβδη 35.482,84  € , ( ΛΙΤΡΑ 26.820 * 1,323 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % 

ΣΥΝΟΛΟ  249.596,70  €
ΦΠΑ 24%    59.903,21  €



ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  309.499,91  €

Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  9.554,64 € , ΛΙΤΡΑ 11.652
2 Πετρέλαιο κίνησης  54.029,43 €  , ΛΙΤΡΑ 47.023
3 Βενζίνη αμόλυβδη    9.900,00  € , ΛΙΤΡΑ  7.483

ΣΥΝΟΛΟ      73.484,07 €
ΦΠΑ 24%      17.636,18 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      91.120,25 €

Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  9.554,64 € , ΛΙΤΡΑ 11.652
2 Πετρέλαιο κίνησης  54.029,43 €  , ΛΙΤΡΑ 47.023
3 Βενζίνη αμόλυβδη    9.900,00  € , ΛΙΤΡΑ  7.483

ΣΥΝΟΛΟ      73.484,07 €
ΦΠΑ 24%      17.636,18 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      91.120,25 €

Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  7.782,62 € ,  ΛΙΤΡΑ  9.491
2 Πετρέλαιο κίνησης  35.690,24 € , ΛΙΤΡΑ  31.062
3 Βενζίνη αμόλυβδη   7.841,42 € , ΛΙΤΡΑ   5.927

ΣΥΝΟΛΟ     51.314,28 €
ΦΠΑ 24%     12.315,43 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     63.629,71 €

Δ. Για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  7.782,62 € ,  ΛΙΤΡΑ  9.491
2 Πετρέλαιο κίνησης  35.690,24 € , ΛΙΤΡΑ  31.062



3 Βενζίνη αμόλυβδη   7.841,42 € , ΛΙΤΡΑ   5.927

ΣΥΝΟΛΟ     51.314,28 €
ΦΠΑ 24%     12.315,43 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     63.629,71 €

Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

Δ.Ε. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 300 6,00 € 1.800,00 €
2. 20W-50 200 5,00 € 1.000,00 €
3. 10W-40 100 4,00 € 400,00 €
4. Βαλβολίνη 80 90 175 4,00 € 700,00 €
5. Γράσο 50 7,00 € 350,00 €
6. SAE 10W 75 4,00 € 300,00 €
7. SAE 30W 75 4,00 € 300,00 €
8. S 68 200 4,50 € 900,00 €
9. S 46 150 4,00 € 600,00 €
10. ATF 50 8,00 € 400,00 €
11. AD BLUE 150 1,50 € 225,00 €
12. Παραφλού 50 5,50 € 275,00 €
13. Αντιπαγωτικό καυσίμου 50 3,00 € 150,00 €
14. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 50 3,00 € 150,00 €
15. Τ2 χλοοκοπτικών 50 9,00 € 450,00 €
16. Υγρά φρένων 14 5,00 € 70,00 €
17. Αντισκωριακά 20 6,50 € 130,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 8.200,00

Φ.Π.Α 24% 1.968,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.168,00

ΣΤ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
Δ.Ε.ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 300 6,00 € 1.800,00 €
2. 20W-50 200 5,00 € 1.000,00 €



3. 10W-40 100 4,00 € 400,00 €
4. Βαλβολίνη 80 90 175 4,00 € 700,00 €
5. Γράσο 50 7,00 € 350,00 €
6. SAE 10W 75 4,00 € 300,00 €
7. SAE 30W 75 4,00 € 300,00 €
8. S 68 200 4,50 € 900,00 €
9. S 46 150 4,00 € 600,00 €
10. ATF 50 8,00 € 400,00 €
11. AD BLUE 150 1,50 € 225,00 €
12. Παραφλού 50 5,50 € 275,00 €
13. Αντιπαγωτικό καυσίμου 50 3,00 € 150,00 €
14. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 50 3,00 € 150,00 €
15. Τ2 χλοοκοπτικών 50 9,00 € 450,00 €
16. Υγρά φρένων 14 5,00 € 70,00 €
17. Αντισκωριακά 20 6,50 € 130,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 8.200,00

Φ.Π.Α 24% 1.968,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.168,00

Ζ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ 

Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 100 6,00 € 600,00 €
2. 20W-50 100 5,00 € 500,00 €
3. 10W-40 50 4,00 € 200,00 €
4. Βαλβολίνη 80 90 100 4,00 € 400,00 €
5. Γράσο 50 6,00 € 300,00 €
6. SAE 10W 75 4,00 € 300,00 €
7. SAE 30W 75 4,00 € 300,00 €
8. S 68 100 4,50 € 450,00 €
9. S 46 100 4,00 € 400,00 €
10. ATF 25 8,00 € 200,00 €
11. AD BLUE 50 1,50 € 75,00 €
12. Παραφλού 50 5,50 € 275,00 €
13. Αντιπαγωτικό καυσίμου 50 3,00 € 150,00 €
14. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 40 3,00 € 120,00 €
15. Τ2 χλοοκοπτικών 50 9,00 € 450,00 €
16. Υγρά φρένων 10 5,00 € 50,00 €
17. Αντισκωριακά 20 6,50 € 130,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 4.900,00

Φ.Π.Α 24% 1.176,00



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.076,00

Η. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΥΔΝΑΣ 

Δ.Ε.ΠΥΔΝΑΣ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 100 6,00 € 600,00 €
2. 20W-50 100 5,00 € 500,00 €
3. 10W-40 50 4,00 € 200,00 €
4. Βαλβολίνη 80 90 100 4,00 € 400,00 €
5. Γράσο 50 6,00 € 300,00 €
6. SAE 10W 75 4,00 € 300,00 €
7. SAE 30W 75 4,00 € 300,00 €
8. S 68 100 4,50 € 450,00 €
9. S 46 100 4,00 € 400,00 €
10. ATF 25 8,00 € 200,00 €
11. AD BLUE 50 1,50 € 75,00 €
12. Παραφλού 50 5,50 € 275,00 €
13. Αντιπαγωτικό καυσίμου 50 3,00 € 150,00 €
14. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 40 3,00 € 120,00 €
15. Τ2 χλοοκοπτικών 50 9,00 € 450,00 €
16. Υγρά φρένων 10 5,00 € 50,00 €
17. Αντισκωριακά 20 6,50 € 130,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 4.900,00

Φ.Π.Α 24% 1.176,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.076,00

2.Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού – Άθλησης – Περιβάλλοντος και 
Οικογενειακής Υποστήριξης ( νπδδ )

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ 
 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  33.064,04 €    ( ΛΙΤΡΑ 40.322*0,82  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 



2. Πετρέλαιο κίνησης    645,74  € ( ΛΙΤΡΑ 562 * 1,149 ) ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 

3. Βενζίνη  Αμόλυβδη 1.612,77  € ( ΛΙΤΡΑ 1.219 * 1,323 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ  35.322,55 €
ΦΠΑ 24%    8.477,41 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   43.799,96 €

Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 100 7,00 € 700,00 €
2. 20W-50 50 6,00 € 300,00 €
3. Βαλβολίνη 80 90 80 5,00 € 400,00 €
4. Γράσο 20 8,00 € 160,00 €
5. SAE 10W 50 4,00 € 200,00 €
6. AD BLUE 50 1,50 € 75,00 €
7. Παραφλού 10 5,50 € 55,00 €
8. Αντιπαγωτικό καυσίμου 10 3,00 € 30,00 €
9. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 10 3,00 € 30,00 €
10. Υγρά φρένων 10 5,00 € 50,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 2.000,00

Φ.Π.Α 24% 480,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.480,00

3.Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύδνας Κολινδρού  ( νπιδ )

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  13.709,58 €    ( ΛΙΤΡΑ 16.719*0,82 ) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

2. Βενζίνη αμόλυβδη   7.258,00  € ( ΛΙΤΡΑ 5.486* 1,323 ) ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 



3. Πετρέλαιο κίνησης 3.225,24 € ( ΛΙΤΡΑ 2.807* 1,149 ) ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 24.192,82 €
ΦΠΑ 24%   5.806,28 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.999,10 €

                                                Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΔΗΚΟΙΝΕ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 100 7,00 € 700,00 €
2. 20W-50 50 6,00 € 300,00 €
3. Βαλβολίνη 80 90 80 5,00 € 400,00 €
4. Γράσο 20 8,00 € 160,00 €
5. SAE 10W 50 4,00 € 200,00 €
6. AD BLUE 50 1,50 € 75,00 €
7. Παραφλού 10 5,50 € 55,00 €
8. Αντιπαγωτικό καυσίμου 10 3,00 € 30,00 €
9. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 10 3,00 € 30,00 €
10. Υγρά φρένων 10 5,00 € 50,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 2.000,00

Φ.Π.Α 24% 480,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.480,00

   4. Σχολική Επιτροπή Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης   ( νπδδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 44.354,62 €    ( ΛΙΤΡΑ 54.091*0,82 ) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ  44.354,62 €
ΦΠΑ 24%  10.645,11 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  54.999,73 €

         5. Σχολική Επιτροπή Β/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης   ( νπδδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  36.289,92 €    ( ΛΙΤΡΑ 44.256* 0,82) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ   36.289,92 €



ΦΠΑ 24%    8.709,58  €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   44.999,50  €

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  419.956,61 
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για το έτος 2019 , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 
σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε ανά 
δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες , είτε ανά 
νομικό πρόσωπο που αφορά το προς προμήθεια είδος , είτε για το σύνολο των νομικών 
προσώπων .  Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια καυσίμων για τις  ανάγκες των δημοτικών 
ενοτήτων , θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας όπως προσδιορίζεται 
στην προκήρυξη . 

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια 
εξ’  ολοκλήρου  από  έναν προμηθευτή  ή  από  διάφορους  προμηθευτές  για  μέρος  των 
απαιτούμενων καυσίμων.

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Τεχνικές προδιαγραφές.
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου 

Πύδνας – Κολινδρού  πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια. 

Α:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
   Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης που απαιτούνται για την κίνηση των 
οχημάτων καθώς και για τη θέρμανση των κτιρίων, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα και προσμίξεις, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Υπουργείου Οικονομικών και τις σχετικές Αγορανομικές διατάξεις. Ειδικότερα:
I.   Πετρέλαιο κίνησης Diesel  . Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 

των υπουργών Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων με αρ. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): Καύσιμα αυτοκινήτων - 
Πετρέλαιο κίνησηςΑπαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικών αλλαγών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών 
-Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος,  ενέργειας  &  κλιματικής 
αλλαγήςπροστασίας του Πολίτη με αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς 
την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το καύσιμο 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις όπως νερό και πετρέλαιο θέρμανσης.

ΙΙ. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων  .Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
ΚΥΑ  των υπουργών Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων με αρ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) : Καύσιμα Αυτοκινήτων - 
Αμόλυβδη Βενζίνη Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικών αλλαγών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών 
-Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος,  ενέργειας  &  κλιματικής 
αλλαγήςπροστασίας του Πολίτη με αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την 
οδηγία  2009/30/Ε.Κ.  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου.»  Σε  καμιά 
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο.

ΙΙΙ. Πετρέλαιο Θέρμανσης  .Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΚΥΑ 
των υπουργών Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 



Δημοσίων Έργων με αρ. αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) «Προδιαγραφές και 
μέθοδοι  ελέγχου  του  πετρελαίου  θέρμανσης»,  468/2002/03  (ΦΕΚ1273/5-9-2003) 
«Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» και 284/2006 (ΦΕΚ 
1736/Β/2007)  «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ.» Το 
καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ.).

Τονίζεται  ότι  ο  Δήμος  Πύδνας  –  Κολινδρού διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αποστέλλει 
δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
   Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν με την προσφορά τους να καταθέσουν έντυπα όπου θα 
αναφέρονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές και  η  δυνατότητα  συσκευασίας του κάθε 
είδους ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση τους.
Η ποιότητα των ανωτέρω ειδών θα πρέπει  να είναι  σύμφωνη με  τις  Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές 
Όλα τα  είδη  των  λιπαντικών  θα  είναι  παραγωγής  Α’  ή  Β’  Εξαμήνου  έτους  2017 
παρασκευασμένα από πρωτογενή υλικά, εμπλουτισμένα με ειδικά πρόσθετα σύμφωνα 
με  τις  πλέον  αυστηρές  προδιαγραφές  &  τα  διεθνή  πρότυπα,  των  καλλιτέρων 
βιομηχανιών, με γνωστή & ανεγνωρισμένη φήμη στην Ελλάδα & το εξωτερικό.
Τα είδη λιπαντικών που θα χρειασθούν για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για το 2019 είναι τα εξής:

1. Ορυκτέλαια μηχανών εσωτερικής καύσης ενιαίου τύπου  πετρελαιοκινητήρων, 
βενζινοκινητήρων καταλυτικών και μη,  TURBO ή απλών, άριστης ποιότητας, 
ρευστότητας Α (10) (15) (20) W – 50 (40).

2. Ορυκτέλαια λίπανσης οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη) Α 80W-90
3. Ορυκτέλαια ανυψωτικών – υδραυλικών συστημάτων TELLUS 46 & 68
4. ATF
5. AD BLUE
6. SAE 10 & 30W
7. Αντισκωριακά
8. Αντιπαγωτικά καυσίμου
9. Αντιπαγωτικά μηχανής
10. Παραφλού
11. Τ2 (χλοοκοπτικών) 
12. Γράσο γενικής χρήσης κατάλληλο για θερμοκρασίες από -30οC μέχρι 130οC σε 

συσκευασία των 5 λίτρων
13. Υγρά φρένων

  Τα ανωτέρω ορυκτέλαια θα είναι πρωτογενή ή συνθετικά ανάλογα με τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές και  θα παραδίδονται  στις  παρακάτω συσκευασίες  κατά 
περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.
α) Βαρέλια καινούργια περίπου 10 – 20 λίτρων
β) Δοχεία πλαστικά των 1-10 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 3  ο  
Ορισμοί – Θεσμικό πλαίσιο

   Προς  κατανόηση  των όρων της  παρούσας  διακήρυξης,  δίδονται  οι  παρακάτω 
ορισμοί για τους εξής όρους:
«Αναθέτουσα Αρχή»:  ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού και  τα Νομικά του Πρόσωπα 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.



«Ενδιαφερόμενος»:  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  που  προτίθεται  να  λάβει 
μέρος στη διαδικασία.
«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που 
υποβάλλει προσφορά.
«Επιτροπή  Διαγωνισμού»:  Η  Επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού, 
γνωμοδότησης κι αξιολόγησης των προσφορών, είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής,  την  γνωμοδότηση  για  κάθε  σχετικό  ζήτημα,  την 
αξιολόγηση των τεχνικών  και  οικονομικών προσφορών,  καθώς και  την  εισήγηση-
πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, δηλαδή την 
αναθέτουσα  αρχή,  για  την  έγκριση  των  πρακτικών  και  την  κατακύρωση  των 
αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).
 «Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η προμήθεια, 
και θ’ αποδεικνύεται με σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με την κάθε 
αναθέτουσα αρχή χωριστά, μετά την νομιμοποίηση της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
«Τεύχη  Διαγωνισμού»:  η  παρούσα  διακήρυξη  με  τα  συνημμένα  σ’  αυτήν 
παραρτήματα,  που  εκδίδει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  περιέχουν  τους  όρους  και 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.
«Προσφορά»:  η  προσφορά  που  θα  υποβάλλουν  οι  υποψήφιοι  στο  πλαίσιο  του 
παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την 
τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση 
σχετικά  με  την  οικονομική  κατάσταση,  τις  ικανότητες  και  την  καταλληλότητα 
επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της 
ΕΕ  και  χρησιμοποιείται  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  εκπλήρωσης  όλων  των 
απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  παρέχει  δωρεάν  διαδικτυακή  υπηρεσία  για  υποβάλλοντες 
προσφορά που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική μορφή. Το 
επιγραμμικό έντυπο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr     του ΕΣΗΔΗΣ. Για συμπλήρωση 
του  ΕΕΕΣ  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el     (βλέπε 
άρθρ. 10ο της παρούσης διακήρυξης).
 «Υπεύθυνη Δήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή 
σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα 
με  τις  διατάξεις  της  χώρας  προέλευσής  του.  Σε  περίπτωση  Νομικού  Προσώπου, 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς 
τούτο εκπρόσωπο (σ’ αυτή την περίπτωση προσκομίζεται  επικυρωμένο αντίγραφο 
του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).
«Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται η 
κάθε επιμέρους σύμβαση που θα υπογράψει ο/οι μειοδότης/ες με τις αναθέτουσες 
αρχές, για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε καθεμία απ’ αυτές.

                  Θεσμικό πλαίσιο 

     Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και 
τις  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/


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

• του  ν.3463/2006  «  Δημοτικός  και  Κοινοτικός  Κώδικας  »  ,  και  του  Ν. 
3852/2010 

•  της αριθ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης Υπ. 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, 

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

• του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 
την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές 
συναλλαγές», 

• του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

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

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

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

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

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

• του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., 



• του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)  «Ονομαστικοποίηση   μετοχών  Ελληνικών 
Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και 
της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,

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

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

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

• του  άρθρου  48  του  Ν.  4111/2013  (ΦΕΚ  18α/25-1-2013)  με  το  οποίο 
κυρώθηκε  το  άρθρο  4  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.)  της 
12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12), 

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

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

• τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 203 του  Ν.4555/2018 ,

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

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• τ  ης  υπ’  αριθμ.  26/2018  μελέτης  προμήθειας  λιπαντικών  της  Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύδνας Κολινδορύ και της σχετικής τεχνικής 
έκθεσης προμήθειας των υγρών καυσίμων 

• του πρωτογενούς αιτήματος του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και των νομικών 
προσώπων που εποπτεύει  που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 
18REQ003846144 16-10-2018 



• Τις σχετικές αποφάσεις των νομικών προσώπων που εποπτεύονται  από το 
Δήμο Πύδνας  Κολινδρού για την έγκριση εκτέλεσης της σχετικής προμήθιεας 
και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αυτής .

• της  αριθ.  142/2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  τον  ορισμό 
επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων ,

• τις  ανάγκες  του  Δήμου  και  των  Νομικών  του Προσώπων για  την  σχετική 
προμήθεια, και 

• το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  και των 
Νομικών  του  Προσώπων,  θα  προβλεφθούν  στους  προϋπολογισμούς  έτους 
2019  οι  σχετικές  πιστώσεις  και  έχουν  εκδοθεί  σχετικές  βεβαιώσεις  περί 
πιστώσεων στους υπό σύνταξη προϋπολογισμούς έτους 2019 .                   

ΑΡΘΡΟ 4  ο  
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, 
από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 27 παρ.1 & 4 
του Ν. 4412/2016).
   Η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης 
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και λήγει με την 
παρέλευση  της  τελευταίας  ώρας  της  τελευταίας  ημέρας  της  προθεσμίας,  όπως 
ορίζεται πάρα κάτω: 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   
 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ   

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

Διαδικτυακή πύλη
18.10.2018

01.11.2018
04.12.2018

www.promitheus.gov.gr και ώρα
και ώρα …… & ώρα 15:00:00

του ΕΣΗΔΗΣ 00:01:00  
    

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

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


  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 
και  το  άρθρο  6  της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες 
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)».
  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει ο Δήμος 
διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης (άρθρ. 32 παρ. 2α Ν. Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΆΡΘΡΟ 5  ο  
Κανόνες δημοσιότητας - Λήψη Πληροφοριών - Χρόνος και τρόπος 

πρόσβασης στα έγγραφα
   Περίληψη  της  παρούσης  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του 
δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου www  .  pydnaskolindrou  .  gr   , θα 
σταλεί στα Επιμελητήρια και θα δημοσιευθεί:
1     σε δύο οικονομικές εφημερίδες 
2.   σε  δυο  ημερήσιες  και  μία  εβδομαδιαία  εφημερίδες  του  Νομού  εφόσον 
εκπληρώνουν τις  προϋποθέσεις  του  Ν.3548/2007 και  περιλαμβάνονται  στην αριθ. 
13289/7.8.2015  (ΦΕΚ  1716/Β/17.8.2015)  Απόφαση  Υπουργού  Επικρατείας  όπως 
ισχύει, καθώς και
3. στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο διαδικτυακό τόπο 
http://www.sites.diavgeia.gov.gr/     «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
  Η δημοσίευση στον Ελληνικό  Τύπο θα γίνει  μετά  την  ανωτέρω αποστολή της 
προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.
 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ή τους ανάδοχους  της προμήθειας .
     Η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στο  διαδικτυακό 
τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/     «Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων 
Συμβάσεων».
       Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και  
πλήρη πρόσβαση αμέσως μετά την με ηλεκτρονικό τρόπο, αποστολή της 
προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού στη διεύθυνση: http://www.  pydnaskolindrou  .gr/  .  
 Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται μέχρι έξι (6) μέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  (29/11/2018 & ώρα 
15:00).
Τα  σχετικά  αιτήματα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του 
διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr  ,     του  ΕΣΗΔΗΣ. 
Αιτήματα παροχής  συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
μόνο  από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν 
σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο  ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μορφή  αρχείου  pdf,  με  το  κείμενο  των 
ερωτημάτων,  το  οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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http://www.pydnaskolindrou.gr/
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http://www.sites.diavgeia.gov.gr/
http://www.pydnaskolindrou.gr/


ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  δεν 
εξετάζονται.
  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται  από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,  εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  5  του  Ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. Οι 
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
ανάδοχο  που  ανακηρύχθηκε  με  τη  διαδικασία,  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων 
παραστατικών.  (παρ.  3  του  άρθρου  4  του  ν.  3548/2007  με  την  επιφύλαξη  της 
παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16). 

                ΑΡΘΡΟ 6  ο     
Κριτήριο κατακύρωσης - Προσφερόμενη τιμή - Ποσοστό έκπτωσης

  Κριτήριο  κατακύρωσης  αποτελεί  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:
-Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί 
της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας  λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου,  όπως 
αυτές  προσδιορίζονται  από  το  Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες  της  Π.Ε  Πιερίας   με  την  έκδοση  μηνιαίου  δελτίου  τιμών  και για τα 
λιπαντικά την καλύτερη προσφερόμενη τιμή με βάση τις  τιμές του προϋπολογισμού 
της μελέτης.
  Ο προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται σε δέκα τέσσερα (14) τμήματα και 
οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή 
για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού .
    Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος,  οι  συμμετέχοντες  θα 
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) 
που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 
από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό 
προμήθεια είδος.
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : Τ .αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης 
:  =  0,820   Τ.  αναφοράς Πετρελαίου  Κίνησης  :  =  1,149  Τ.  αναφοράς   Βενζίνης 
Αμόλυβδης : = 1,323
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως 
ακριβώς  ζητείται  από  τη  Διακήρυξη)  3% για  το  Πετρέλαιο  Κίνησης.  Στην  ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 
τιμή προσφοράς 1,149 -  (1,149 x 0,03)=1,115 . Καθώς η οικονομική προσφορά, 
δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές 
ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στην 
ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  και  τα  σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.
  Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά  στην 
Ελληνική  γλώσσα,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα 



διακήρυξη  και  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο 
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του 
Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»  και  στα 
άρθρ. 36-37 του Ν. 4412/2016.
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α)  ένας  (υπο)φάκελος*  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». [*(υπο)φάκελος : 
κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]
Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  από  τον  Οικονομικό  φορέα  σημαίνονται  από 
αυτόν  με  χρήση  του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα

ΑΡΘΡΟ 7  ο  
Δικαιούμενοι συμμετοχής

11. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 
ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας 
αρχής  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον.  4.  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι 
ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή, 
χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να 
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr.)  ακολουθώντας  την  κατωτέρω  διαδικασία  εγγραφής:  Οι 
οικονομικοί  φορείς,  αιτούνται,  μέσω  της  ιστοσελίδας  συστήματος  και  από  τον 
σύνδεσμο  «Εγγραφείτε  ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 
ταυτοποιούμενοι  ως  εξής:  •  Όσοι  από τους  ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό  Αριθμό 
Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων 
(όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  που  αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα 
TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών. • Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  οι  οποίοι  δεν  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) 
αιτούνται  την  εγγραφή τους  συμπληρώνοντας  τον αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ (VAT 
Ιdentification  Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.



Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. • Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών 
αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
αποστέλλοντας:  (α)  είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη 
μετάφραση  στην  ελληνική.  (β)  είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σε  μορφή 
αρχείου  pdf  με  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική,  στην  οποία  να  δηλώνεται  / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα 
εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται  από όλους 
τους  υποψηφίους  χρήστες  ηλεκτρονικά  μέσω του  Συστήματος,  όπως  αναφέρεται 
ανωτέρω.  Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. 
Εφόσον  το  αίτημα εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο 
ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον 
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών.  Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία 
υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση είτε  από εκπρόσωπό τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην 
προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της 
συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής 
αμοιβής  μεταξύ  τους,  καθώς  και  ο  εκπρόσωπος/συντονιστής  αυτής.  Ο  χρόνος 
υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης. Οι 
προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 
147) και την Π1/2390/2013 (Β΄2677) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και  διαδικασίες  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

             ΑΡΘΡΟ 8  ο  
Αποκλεισμός υποψηφίων

Στο  διαγωνισµό  δεν  γίνονται  δεκτοί  (αποκλείονται)  όσοι  υποψήφιοι  (βάσει  του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):
1. εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

•  Συµµετοχή  σε  εγκληµατική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της 
απόφασης– πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

•   Δωροδοκία,  όπως αυτή ορίζεται  αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί  της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών – µελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

•   Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 
2803/2000 (Α’48).
• Τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές 
δραστηριότητες   , όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – 



πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥτου Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος , 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής .

•  Νοµιµοποίηση  εσόδων  από  παράνοµες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  26ης Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  µε  την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α’166).

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

   Σηµείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  µέλος  του  διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών 
(ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα  σύµβουλο καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆.Σ.

2.  Τελούν  υπό  πτώχευση  ή  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης  ή  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το 
δικαστήριο  ή  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχουν 
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε 
ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόµοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε 
εθνικές διατάξεις νόµου.

3.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονομικούς 
φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.

4.  Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
5.  Έχουν  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύµβασης.
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν 
παράσχει εξ’  αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται  να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.

7.  Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείμενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.

8.  ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής).  Το  παρόν  παύει  να 



εφαρμόζεται  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε 
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  που  οφείλει,  είτε  υπαγμένος  σε 
δεσμευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει  τις  πληροφορίες 
αυτές.

10.Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δηµοσίων 
συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

11.Οι  Ενώσεις  προμηθευτών  σε  περίπτωση  που  οποιαδήποτε  από  τις  προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.

Άρθρο 9ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής
  Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα εξής  δικαιολογητικά,  σε  μορφή αρχείου 
τύπου pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού 
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»,  όπως  αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω:
1.Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  στο διαγωνισμό,  σύμφωνη με  τους  όρους  του 
άρθρου 10 της παρούσης διακήρυξης.
2.To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 
το οποίο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr     του  ΕΣΗΔΗΣ  από  την  ηλεκτρονική 
διεύθυνση  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el     (βλέπε 
άρθρ. 4ο της παρούσης διακήρυξης).
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΕΕΣ)     1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α)  Δημιουργεί  στο  διαδυκτιακό 
τόπο https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=elτο ΕΕΕΣ για την 
συγκεκριμένη διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml  και δεν είναι αναγνώσιμο.
Το  αρχείο  αυτό  το  αναρτά  στο  ΕΣΗΔΗΣ   μαζί  με   τα  υπόλοιπα  έγγραφα  της  
διακήρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει  
στον  Η/Υ  του  και  να  μεταβεί  στην  ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el  .  
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει  
(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε»  
από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα  
πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την  
ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
(γ) Επιλέγει  «Εκτύπωση».  Το αρχείο  εμφανίζεται  σε εκτυπώσιμη μορφή και  είναι  
πλέον δυνατή η εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το  
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eΕΕΕΣ  μπορεί  να  εκτυπωθεί  ως  αρχείο  PDF  μέσω  του  Chrome  (έχει  ήδη  
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει  
οποιοδήποτε  πρόγραμμα  δημιουργίας  αρχείων  PDF  που  διατίθεται  δωρεάν  στο  
διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε  
φυλλομετρητή.
(δ)  Υπογράφει  ψηφιακά  το  αρχείο  .pdf  που  εκτύπωσε  (ακόμη  και  αν  το  έχει  
υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο  
φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση  
του αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το  
δημιούργησε (  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el  )  .

3.    Για τα προσφερόµενα λιπαντικά θα κατατεθούν - επί ποινή αποκλεισµού - σε επίσηµο 
έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, στην Ελληνική 
γλώσσα και όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την συμμόρφωση των προϊόντων με 
τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών, κατά  το  άρθρο  15  της  παρούσας 
διακήρυξης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινός 
ανάδοχος», εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται  εγγράφως  και  ηλεκτρονικά,  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  μέσω  της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr     του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου pdf και 
σε  φάκελο  με  σήμανση  «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»,  τα  δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται  κατά  περίπτωση  και  αναφέρονται  στις  επόμενες  παραγράφους,  ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 
και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 
75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ α. Φυσικά πρόσωπα

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα του άρθρου 9 παρ. 1 της παρούσας διακήρυξης, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από 
το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία  κήρυξης σε  πτώχευση ή έκδοσης απόφασης  αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη  διαδικασία,  που  θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

3.  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή  της  χώρας 
εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις 
υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (  Ι.Κ.Α.  , 
Ο.Α.Ε.Ε.)  και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης  της  προσφοράς  όσο  και  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους  
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει  
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 , 2 και 3 , το  
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση     ή, στα 
κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση     του  ενδιαφερόμενου  ενώπιον  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  
συμβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελματικού ή εµπορικού οργανισμού.

4.Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  ή  της  επαγγελµατικής  οργάνωσης  ή 
βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος  από  αρμόδια  δημόσια  αρχή  με  το  οποίο  να 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν 
εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 
εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι  ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε.)  και  οι  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
γ. Συνεταιρισμοί
-Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
δ. Ενώσεις προμηθευτών
-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου  τύπου  pdf  και  προσκομίζονται  κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα 
δικαιολογητικά  προσκομίζονται  στο  πρωτόκολλο  της  υπηρεσίας  που  διενεργεί  το 
διαγωνισμό,  με  διαβιβαστικό  όπου θα αναφέρονται  αναλυτικά τα  προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  Τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που  δεν  έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί  από  τον  ίδιο  τον  οικονομικό  φορέα  και  κατά 
συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 
η  εγγύηση  συμμετοχής,  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  δημόσιες  αρχές  ή 
άλλους φορείς.



Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει  την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
από την ηλεκτρονική υποβολή.
Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  σημαίνονται  από 
αυτόν  με  χρήση  του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της 
προσφοράς  του που έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα.  Τα  στοιχεία  αυτά  αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα 
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με 
την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε 
περίπτωση  που  το  σύστημα  παρουσιάζει  κάποιον  Οικονομικό  Φορέα  μη  ενήμερο 
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω 
του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός 
της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα 
άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού 
μητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή 
την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  υποβολής.  Σε  περίπτωση 
ταχυδρομικής  αποστολής  ως  ημερομηνία  κατάθεσης  λογίζεται  η  ημερομηνία 
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον 
προσφέροντα
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  pdf  και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση6από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν  ψηφιακή 
υπογραφή.
Τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 10  ο  
Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.



Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα στοιχεία:  α)  την 
ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου  εκδίδεται  η  εγγύηση  (στην  περίπτωση  ένωσης  αναγράφονται  όλα  τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία 
της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η  εγγύηση  συμμετοχής  ανέρχεται  σε  ποσοστό  1% του  προϋπολογισμού  επί  του 
οποίου υποβάλλεται  προσφορά, χωρίς ΦΠΑ και  εκδίδεται  από πιστωτικά ιδρύματα 
που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  -  μέλη  της  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει 
συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό .
Η  εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών 
ημερών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει 
χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η  εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που 
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύμβασης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ .
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» 
και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11  ο  
Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 
ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.



Οι  προσφορές  (Δικαιολογητικά  Συμμετοχής)  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές 
στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε 
από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και 
δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, (τεχνικά έντυπα και πιστοποιητικά (ISO και CE), 
που αφορούν Η/Μ εξοπλισμό)  και  άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική ή και Γερμανική γλώσσα, χωρίς 
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 12  ο  

Αντίγραφα-Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων

 Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή 
απλά φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρ. 1 του 
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014).
Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της 
Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη 
σχετική επισημείωση επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
-έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 
του Κώδικα Δικηγόρων ή
-έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας 
στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας 
αυτής στην Ελλάδα ή
-έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.

ΑΡΘΡΟ 13  ο  
Τεχνική Προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά ( αφορά μόνο τα λιπαντικά ) ως εξής:



Η  Τεχνική  προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική 
ηλεκτρονική  φόρμα του συστήματος.  Στη  συνέχεια,  το  σύστημα παράγει  σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει  να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει  στην  τεχνική  του  προσφορά  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  pdf  και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την  ηλεκτρονική  υποβολή  (με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  Τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που  δεν  έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί  από  τον  ίδιο  τον  οικονομικό  φορέα  και  κατά 
συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Οικονομική Προσφορά

Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά επί  ποινή  απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει  να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

               ΑΡΘΡΟ 15  ο  
               Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση



1. Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών γίνεται  τέσσερεις  (4)  εργάσιμες 
ημέρες  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  και 
συγκεκριμένα  την  10/12/2018 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  10:00 μέσω  των 
αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.
2.  Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων,  σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
3.  Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν 
ηλεκτρονική  πρόσβαση στο  περιεχόμενο  των  προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική 
Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών 
που προσφέρθηκαν.
4. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
•  Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  που  έχει  ορισθεί  από  την 
αναθέτουσα  αρχή  και  τα  μέλη  της,  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών.
•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει  και υπογράφει τα 
κατά  περίπτωση  πρακτικά  αξιολόγησης  των  φακέλων  και  υποφακέλων  των 
προσφορών.
•  Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των 
ηλεκτρονικών προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους.
•  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα  αρχή  του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους συμμετέχοντες-
χρήστες  –  οικονομικούς  φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός 
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
5. Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική  ειδοποίηση  των  συμμετεχόντων  που  δικαιούνται  να  λάβουν  γνώση  των 
δικαιολογητικών  που  υπεβλήθησαν.  Η  αποσφράγιση  γίνεται  μέσω  των  αρμόδιων 



πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.
Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο 
διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου  των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Η  Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών με τη διαδικασία που 
περιγράφεται  στο  παρόν  άρθρο  έχει  οριστεί  με  την  αριθ.  142/28-12-
2017 (62Ν3Ω1Π-ΡΧΝ) Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θητεία  έως 
31.12.2018.
                                                          ΑΡΘΡΟ 16  ο  
                            Χρόνος ισχύος προσφορών-Λοιπές διευκρινίσεις

1.  Οι  προσφορές  ισχύουν  με  ποινή  αποκλεισμού  χωρίς  καμία  αλλαγή  για  χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των πέντε (5) μηνών, θα απορρίπτεται 
ως  απαράδεκτη.  Ο  Δήμος  μπορεί  με  έγγραφη  γνωστοποίηση  προς  τους 
διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο 
όριο πέντε (5) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. 
Μετά τη λήξη και  του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της 
διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που 
συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την 
προσφορά τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω ανώτατου 
ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς.

3.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  διευκρινίσεις  ή  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  και 
δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλλει,  µόνο  µετά  από  έγγραφη  ειδοποίηση  της 
Αναθέτουσας Αρχής, και µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης.
Η  παραπάνω  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση  αφορά µόνο     τις  ασάφειες,  επουσιώδεις 
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 
σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016.

4.  Επισημαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες ενδεικτικά, 
περιπτώσεις, εάν:
-Έχουν περιέλθει  στην  Υπηρεσία  αποκλειστικά  σε  έντυπη  µορφή  (χωρίς  να  έχει 
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ). Στην περίπτωση 
αυτή  οι  προσφορές  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται  στους  αποστολείς 
τους.
-Τα απαιτούµενα  από  την  παρούσα  διακήρυξη  για  προσκόµιση  σε  έντυπη  µορφή 
στοιχεία  υποβάλλονται  ή  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  µετά  την  καθοριζόμενη 
προθεσµία.
-Περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος.



-Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιµή που έχει τεθεί από την 
αναθέτουσα
-∆εν προκύπτει  µε  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιµή,  είναι  αόριστη  ή  ανεπίδεκτη 
εκτιµήσεως,  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλµατα εφόσον αυτά  δεν 
επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την 
αποσαφήνιση ή συμπλήρωση τους.
-Προσφορά που ορίζει µμικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο
-Αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την  κρίση της Αναθέτουσας  Αρχής 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, θέτει όρο αναπροσαρµογής.
-Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, ή προσφορά υπό αίρεση -∆εν έχει συνταχθεί και 
υποβληθεί,  σύµφωνα  µε  τα  προβλεπόµενα  στα  σχετικά  άρθρα  της  παρούσας, -
∆εν περιλαμβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
-Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας  Προκήρυξης, -∆εν είναι  σύµφωνη  µε  τους  επί  µέρους  υποχρεωτικούς 
όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.

5. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή, η 
Αναθέτουσα  Αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  µε  κλήρωση  µεταξύ  των  οικονομικών 
φορέων  που  υπέβαλλαν  ισότιµες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

                                  ΑΡΘΡΟ 17  ο  
          Προσφυγές – Δικαστική προστασία

Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει  ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί  ζημία από 
εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της 
νομοθεσίας της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της εσωτερικής  νομοθεσίας,  δικαιούται  να 
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής  πράξης  ή 
παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής1 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι:
(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή 
(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από την κοινοποίηση της  προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής 
προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της 
προσβαλλόμενης παράλειψης2.
Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά3 μέσω  της  λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 
κατά  περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 
1 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016

2 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016



το  οποίο  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών4

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της 
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του 
ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής  δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας 
κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•  κοινοποιούν  την  προσφυγή  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο  σύμφωνα  με  τα 
προβλεπόμενα  στην  περ.  α  του  πρώτου  εδαφίου  της  παρ.1  του  αρ.  365  του  ν. 
4412/2016.
•  διαβιβάζουν  στην  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)  τα 
προβλεπόμενα  στην  περ.  β  του  πρώτου  εδαφίου  της  παρ.  1  του  αρ.  365  του  ν. 
4412/2016.
Η  ΑΕΠΠ  αποφαίνεται  αιτιολογημένα  επί  της  βασιμότητας  των  προβαλλόμενων 
πραγματικών  και  νομικών  ισχυρισμών  της  προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της 
αναθέτουσας  αρχής  και,  σε  περίπτωση  παρέμβασης,  των  ισχυρισμών  του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
ημέρα εξέτασης της προσφυγής5.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ6.

3 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ 
αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού  
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

4 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες  
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

5 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 
του ν. 4412/2016

6 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός 
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών



Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των  ένδικων  βοηθημάτων   της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  του 
άρθρου  372  του  ν.  4412/2016  κατά  των  εκτελεστών  πράξεων  ή  παραλείψεων  των 
αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών  από  την  έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η  άσκηση  αίτησης  αναστολής  κωλύει  τη  σύναψη της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά7.

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

                                                                       ΑΡΘΡΟ 18  ο                                                 
                                    Κατακύρωση – Ανακοίνωση κατακύρωσης  ανάθεσης

Η  κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με 
βάση  τους  καθοριζόμενους  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τη  διακήρυξη  ουσιώδεις 
όρους,  που  προσφέρει  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  στα  καύσιμα  και  τη 
χαμηλότερη τιμή στα λιπαντικά ανά ομάδα όπως αυτές καθορίζονται στη αριθ. 26/2018 
μελέτη .
Η  απόφαση  κατακύρωσης,  θα  κοινοποιηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  µαζί  µε 
αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα επί αποδείξει.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης  προδικαστικών προσφυγών
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013.
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

                                                      ΑΡΘΡΟ 19  ο  
                                                        Σύμβαση
 Μετά  την  επέλευση  των  έννοµων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η 
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ηµερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Με την ανακοίνωση και την 
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πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το 
δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Εάν  ο  ανάδοχος  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη 
σύµβαση, κηρύσσεται  έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο µειοδότη. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού ματαιώνονται.
Το κείμενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
 α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
 β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
 γ. Τα προς προμήθεια υλικά .
 δ. Το ποσοστό έκπτωσης ή την προσφερόμενη τιμή .
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του υλικών 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ.  Τον  τρόπο  πληρωμής  και  αναπροσαρμογής  του  συμβατικού  τιμήματος,  εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Η  σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση 
για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το 
Δήμαρχο.
Η  σύμβαση  τροποποιείται  όταν  αυτό  προβλέπεται  από  συμβατικό  όρο  ή  όταν 
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
γ.  Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Σε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί για δύο ( 2 ) μήνες και 
μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα 
υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 
διακήρυξη  και  τη  σύμβαση,  ως  και  περαιτέρω  οικονομική  επιβάρυνση  του  Δήμου 
(ανάλωση διαθέσιμων ποσοτήτων και πιστώσεων κατά τη λήξη της χρονικής διάρκειας 
της σύμβασης).



Η  σύμβαση  καταρτίζεται  με  μέριμνα  του  φορέα  που  αφορά  η  προμήθεια  (Δήμος, 
Κοινωφελής Επιχείρηση, Νομικό Πρόσωπο, Σχολικές Επιτροπές)
Κατά  την  εκτέλεση  των  συµβάσεων  οι  ανάδοχοι  οικονομικοί  φορείς  τηρούν  τις 
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες 
δηµόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της 
αρμοδιότητας τους.

                                           ΑΡΘΡΟ 20ο 
                           Τρόπος παράδοσης-παραλαβής

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης 
και  έως  την 31η-12-2019 ανάλογα  με  τις  προκύπτουσες  ανάγκες,  κατόπιν  έγγραφης 
εντολής αρμοδίων οργάνων, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου, του νομικού προσώπου, των σχολικών μονάδων (πετρέλαιο 
θέρμανσης),  είτε  στις  εγκαταστάσεις  ή  πρακτορεία  ή  πρατήρια  του  προμηθευτή 
(πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη).

Ο προμηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιμος να προμηθεύει το Δήμο με καύσιμα στις 
εργάσιμες μέρες και ώρες .

Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται τμηματικά και σε εύλογες ποσότητες , 
ώστε να διευκολύνεται η παραλαβή τους, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών 
προσώπων  ,  με  ευθύνη  ,  μέριμνα  και  δαπάνη  του  προμηθευτή  ,  από  την  ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης και κατόπιν έγγραφης εντολής και συγκεκριμένα : 
 - Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίνεται εντός 1-2 ημερών από την παραλαβή της εντολής 
στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου .
 -  Το πετρέλαιο κίνησης και  η  αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται  είτε  στο πρατήριο  του 
προμηθευτή εφόσον βολεύει η απόσταση ή στα αμαξοστάσια του Δήμου σε δεξαμενές κατόπιν 
σχετικής εντολής που θα δίνεται από την Υπηρεσία άμεσα και όχι πέραν των 1-2 ημερών στον 
τόπο που θα ορίσει η υπηρεσία .
  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται από τη σύμβαση .
  Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση , εφόσον δεν παραδώσει 
τις  ποσότητες των καυσίμων μέσα στα χρονικά όρια  και  με  τον τρόπο που ορίζεται  στη 
σύμβαση , σε περίπτωση επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στις σχετικές 
διατάξεις του ν. 4412/2016 .
 Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό  προϋπολογισμό .  Εφόσον  όμως κριθεί  σκόπιμη η  προμήθεια  του  συνόλου των 
ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί . 
   Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το χρονικό διάστημα από την υπογραφής της ως 31-
12-2019  με μονομερές δικαίωμα του Δήμου να την παρατείνει για δύο ( 2 ) ακόμη μήνες 
στο μέτρο που επαρκούν οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις και δεν θα υπάρξει κατά το 
χρόνο  αυτό  υπέρβαση  των  ποσοτήτων  ανά  κατηγορία  καυσίμων  ,  όπως  αυτές 
καθορίζονται στη διακήρυξη και τη μελέτη .



   Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 
του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 
παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.

                                       ΑΡΘΡΟ 21  ο  
                      Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

   Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  εφόσον  δεν  φορτώσει,  παραδώσει  ή 
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δοθεί,  σύμφωνα  με  όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας. 
Δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος   όταν:  α)  το  υλικό  δεν  φορτωθεί  ή  παραδοθεί  ή 
αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, β) συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η 
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  Επιπλέον μπορεί  να 
επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  74  του  ν.  4412/2016  αποκλεισμός  του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

   Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο  206  του  Ν.4412/16,  επιβάλλεται  πρόστιμο  5% επί  της  συμβατικής  αξίας  της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα,  το  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  συνολικής 
ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης 
για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για 
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  το  πρόστιμο  και  οι  τόκοι  επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων Ο ανάδοχος 
μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), (Τρόπος παράδοσης 
των  υλικών  )  ,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 



το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή.                                       
                                                     ΑΡΘΡΟ 22  ο  

                         Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ για το 100% της συμβατικής αξίας 

του εκάστοτε τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από κάθε τμηματική 
παράδοση,  αφού  υπογραφούν  τα  σχετικά  πρωτόκολλα  ποσοτικής  και  ποιοτικής 
παραλαβής  από  τις  αρμόδιες  Επιτροπές  και  προσκομισθούν  τα  τιμολόγια  πώλησης  – 
δελτία αποστολής του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης 
δεν μπορεί να γίνει  προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής. Η 
πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, ήτοι: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που 
αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 
219,  β)  Τιμολόγιο  του  αναδόχου,  γ)  Εξοφλητική  απόδειξη  του  αναδόχου,  εάν  το 
τιμολόγιο  δεν  φέρει  την  ένδειξη  «Εξοφλήθηκε».  δ)  Πιστοποιητικά  Φορολογικής  και 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16),   καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή των τιμολογίων για τα καύσιμα θα γίνεται με 
βάση την Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από 
το  Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  (φαίνεται  στην  ιστοσελίδα 
http://www.fuelprices.gr/CheckPrices)  για  το  Νομό  Πιερίας,  (άρθρο  63  Ν.4257/2014) 
πάνω στην οποία θα εφαρμόζεται το κατακυρωθέν ποσοστό έκπτωσης, για κάθε, προς 
προμήθεια, είδος ξεχωριστά (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο DIESEL κίνησης, βενζίνη 
αμόλυβδη),  το  οποίο  συμφωνεί  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της 
παρούσας διακήρυξης, και το οποίο δελτίο πιστοποίησης τιμών θα επισυνάπτεται στο 
τιμολόγιο, από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.  

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  α) Κράτηση 0,06% η οποία 
υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων και  κρατήσεων  της  αρχικής, 
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής 
Δημοσίων  Συμβάσεων  επιβάλλεται  (άρθρο  4  Ν.4013/2011  όπως ισχύει),  β)  κράτηση 
ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β), Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται 
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ 20%. γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 



τη  ν  παρ.  6  του  άρθρου  36  του  ν.  4412/2016,  Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η 
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% 
επί του καθαρού ποσού της αξίας των λιπαντικών  και φόρος εισοδήματος 1% επί του 
καθαρού ποσού της  αξίας  των  ειδών  των καυσίμων ,  ο  οποίος  θα  αποδίδεται  στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου. Ο Δήμος και έκαστο Νομικό Πρόσωπο αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έκδοση 
και παράδοση στον ανάδοχο της σχετικής βεβαίωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος 
(1% ή 4%). 

ΑΡΘΡΟ 23  ο  
                    Έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Λόγω  του  ύψους  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  η  νομιμότητα  της  παρούσας 
διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις 
διατάξεις των άρθρ. 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52).
Για το σκοπό του ελέγχου ο Δήμος θα υποβάλει στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς 
και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύμβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση 
δεν θα υπογραφεί.

                                                                   Ο Δήμαρχος 

                                                                Λαγδάρης Β. Ευάγγελος 
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