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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (4/2018) 

Για τη διενέργεια  

Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων 

για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων  

 έτους 2019, συνολικού προϋπολογισμού 74.328,43 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Τόπος διαγωνισμού 

Κατάθεσης 

προσφορών έως την 
10-12-2018 Δευτέρα  12:00 

          Διοικητήριο 

Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, 

          3
ος

 όροφος,  

αίθουσα συνεδριάσεων 

Διενέργειας 

του διαγωνισμού 
10-12-2018 Δευτέρα  12:00 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει 2.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 45/Α’/1999)  

3. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει µε την προσθήκη του 

Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δηµοσίευσης».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και Ευθύνη» 

Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβά-

σεων».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) 

και το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013).  
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7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και επο-

πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

8. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (Α’ 237), ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Ανοικτή διάθεση και 

περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τοµέα, τροποποίηση του Ν. 

3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»  

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

11. Τις διατ. του Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» & την 

αριθμ.15840/1566612/(ΦΕΚ. Β.4788/26.10.2018) Αποφ. έγκρισης της 146/2018 (ορθή επανάληψη)περί 

ολικής τροποποίησης –επικαιροποίησής του.  

12. 15. Την αριθµ. 12179/2-7-2014 (ΦΕΚ 1893/Β΄/11-7-2014)) Υπ. Απόφ.« Καθορισµός ημερήσιων & εβδο-

μαδιαίων νομαρχιακών & τοπικών εφημερίδων, που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων 

των φορέων του ∆ηµοσίου».  

13. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) & των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 

εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  

14. Τα σχετικά με αριθμ. 18REQ003977724 Πρωτογενές αίτημα και με αριθμ.18REQ00407191 Εγκεκριμένο, 

αιτήματα στο ΚΗΜΔΗΣ. 

15. Την αριθμ. 2114/13.11.2018 ( 7TT67ΛΡ-4ΣΕ) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019, 

των όρων διακήρυξης, της μελέτης αποτύπωσης, της δαπάνης & διάθεσης πίστωσης και συγκρότησης 

επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

16. Την αριθμ. 8469/26.11.2018 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 για την πραγμα-

τοποίηση της εν λόγω δαπάνης, που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρε-

σιών των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

     Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί ως το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα  

διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών & Τιμοληψιών 

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών για 

την προμήθεια υγρών καυσίμων των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

    Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων των Π. Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων, για το έτος 2019, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι 

οκτώ ευρώ  & σαράντα τριών  λεπτών (74.328,43 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για την προ-

μήθεια υγρών καυσίμων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και εκτιμώμενη συνολική ποσότητα σε lit 

50.561,45 σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού των Π.Ε. οικονομικού έτους 2019, Φορέα 073, ΚΑΕ 

1511 (καύσιμα κίνησης) & 1512 (καύσιμα θέρμανσης).  

Ειδικότερα η προϋπολογισθείσα δαπάνη των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για εκτιμώμενη ποσότητα 

καυσίμων κίνησης 37.838,80 lit είναι 59.328,43 € (35.038,50 € για εκτιμώμενη ποσότητα 23.500 lit πετρε-

λαίου κίνησης & 24.289,93 € για εκτιμώμενη ποσότητα 14.338,80 lit βενζίνης αμόλυβδης) και θα βαρύνει 

τον ΚΑΕ 1511 και για εκτιμώμενη ποσότητα 12.722,65 lit καυσίμων θέρμανσης είναι 15.000 €  και θα 

βαρύνει τον ΚΑΕ 1512. 

   Η προσφορά θα πρέπει να αφορά στη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος. 

    Αναλυτικά οι ζητούμενες ποσότητες κάθε είδους αναφέρονται και στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας. 

1. Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά 

απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.  
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2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί 

δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε 

άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους όρους της παρούσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει 

εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει 

απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει 

ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει 

αυτόν.  

4. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.  

5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας / ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης 

των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.  

7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της, προσφορά υποψηφίου 

όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση 

απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.  

8. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδε-

κτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του Ν. 

4412/2016.  

9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια 

και εμπειρία.    

10. Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται 

επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά που 

εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση τους στην 

ελληνική γλώσσα.  
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   

Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Περιφε-

ρειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019, ανά είδος, όπως αναγράφονται οι προϋπολογι-

σμοί αναλυτικά παρακάτω:  

 

                                                                                                                                                                                  

* Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπολογίστηκε στην εκτιμώμενη ποσότητα επί της μέσης τιμής λιανικής 

πώλησης καυσίμων κίνησης και καυσίμων θέρμανσης της 19ης Οκτωβρίου 2018 του Παρατηρητηρίου 

τιμών & τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, οι οποίες είναι: για το Πετρέλαιο 

κίνησης: 1,491 €, για τη Βενζίνη αμόλυβδη: 1,694 € και για το Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,179€. 

Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, 

ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

ΑΡΘΡΟ 2– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 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) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτ. γ΄ της παρούσας παραγρ. και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των § 2, 3 & 4 του άρθρου 19 του  Ν. 

4412/16. 

 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για το έτος 2019 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ (lt) 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΤΟΠΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
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ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ       23.500 lt 35.038,50 € Πρατήρια προμηθευτή τα οποία θα 

πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης 

απόστασης (περί τα 10 χλμ) από τις α-

ντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμή-

θεια υπηρεσιών. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 14.338,80 lt 24.289,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΕ 1511 37.838,80 lt 59.328,43 € 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΕ 1512 

        
12.722,65 lt 15.000€ 

Τμ. ΚΤΕΟ & Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων 

(7οχλμ. Βόλου-Λαρισας),  

Γραφ. Α.Ο.-Κτηνιατρείο Βελεστίνου, 

Γραφ. Α.Ο.-Κτηνιατρείο Αλμυρού,  

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Χείρω-

νος & Επτά Πλατανίων –Βόλος)  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟYΣ  2019 
50.561,45 lt 74.328,43 €   

                                         ΦΟΡΕΑΣ 

Τρέχουσες μέσες τιμές πετρελαιοειδών 

   Πετρέλαιο 

    θέρμανσης 

Πετρέλαιο 

κίνησης 

Βενζίνη 

αμόλυβδη 

Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 1,179 € 1,491 €              1,694        
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπρα-

ξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην §1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρ. 2 της Ο-

δηγ.2011/36/ΕΕ του Ευρωπ. Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 5ης /4/2011, για την πρόληψη & την 

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

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101/15.4.2011, σ.1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθν.νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

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. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) & προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  

ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο & την επικουρική ασφάλιση. Δεν 

αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της §2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, 

δεν εφαρμόζεται  η § 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των §1 και §2. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην § 1 μπορεί να 

προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει, ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 

την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος-μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων της προηγούμενης 

παραγράφου εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις § 8 & § 9 του άρθρ.73 του Ν.4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την ΚΥΑ του άρθρ.74 του Ν.4412/16, η ποινή του 

αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

(διαγωνισμό). 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

1. Ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:      

      (α) Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

      (β) Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

      (γ) Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

 Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς & οι υποφάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραί-

τητα να φέρουν την επωνυμία & τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:  

1.1 ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ 
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX 

1.2 Τον Αποδέκτη: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Τ.Κ.: 380 01, ΒΟΛΟΣ 

1.3 Την ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

1.4 Την ένδειξη: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4/2018 

1.5 Την ένδειξη: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/12/2018 

  Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό 

πρότυπο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση στο οποίο προσδιορίζεται η έκταση & το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

3. Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν μέχρι την 

ημέρα και ώρα λήξης του διαγωνισμού το σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και την παρούσα διακήρυξη. 

4. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεση τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) ταχυδρομικά 

προς τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Μ.Σ. που διενεργεί τον διαγωνισμό, είτε (γ) με κατάθεση 

τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Μ.Σ. το αργότερο μέχρι την ημερομη-

νία & ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, όπως αυτή καθορίζεται από την παρούσα  

διακήρυξη.  

5.Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Μ.Σ.  

6.Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξη τους. Η ημερομηνία 

σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

7.Προσφορές εκπρόθεσμες καταγράφονται από την επιτροπή με την ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην επιτροπή διαγωνισμού και απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατά τη σύνταξη του 

πρακτικού. Οι εν λόγω προσφορές δεν ανοίγονται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο εφόσον 

δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από το δικαίωμα ένστασης.  

8. Ως χρόνος ισχύος των προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016, ορίζεται ως 

ακολούθως: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 120 ημέρες από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας ανάθεσης. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους 

οικονομικούς φορείς μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον 

προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη 

του χρόνου των 120 ημερών, παράταση του χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 120 ημέρες.  
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9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα 

ληφθούν υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του έργου, παρά μόνο για το σύνολο αυτού.  

10.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμέ-

νη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι η 

Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγ-

μάτευσης, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 5–  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η συμμόρφωση του υποψηφίου με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης πιστοποιείται με την Υπεύθυ-

νη Δήλωση του Ν.1599/1986, η οποία και υποβάλλεται στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά», στην οποία θα 

δηλώνει ότι: 

«Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, όπως αυτές 

περιγράφονται στο παρόν άρθρο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» για τη προμήθεια 

καυσίμων για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και δεσμεύεται,  ότι συμμορφώνεται 

πλήρως με όλους τους όρους των γενικών υποχρεώσεων καθώς και αυτούς που αφορούν το τμήμα ή 

τα τμήματα για τα οποία κατατίθεται η προσφορά». 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης έχουν ως εξής: 

Η προμήθεια αφορά: 

ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 1. Πετρέλαιο Θέρμανσης,   2. Πετρέλαιο Κίνησης,   3. Βενζίνη Αμόλυβδη 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων 

(Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό 

Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1)467/2002 

ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 

4) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει νερό 

η άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα των προβλεπομένων από την παρούσα. 

 Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως η και μίγματα 

αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της παρούσης. 

Πετρέλαιο κίνησης (diesel) 

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1)514/2004 ΦΕΚ 

Β΄1490/2006 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ Β΄332/2004 3) ΦΕΚ Β΄1507 /2012, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό πέραν των επιτρε-

πόμενων ορίων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο 

καύσιμο. 

Βενζίνη αμόλυβδη 

Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ  τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί 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 των δημοσίων συμβάσεων και 
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τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιό-

τητάς τους. 

 2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί 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 των δημοσίων συμβάσεων και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιό-

τητάς τους. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών με ευθύνη, 

μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια 

Υπηρεσίες: 

   Για τα καύσιμα θέρμανσης: 

στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 

ωρών από την ειδοποίηση στον Ανάδοχο. 

  Για τα καύσιμα κίνησης: 

Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα γίνεται από 

τα πρατήρια του προμηθευτή. 

Τα πρατήρια διανομής καυσίμων κίνησης θα πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης απόστασης (περί τα 10 

χιλιόμετρα) από τις αντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμήθεια υπηρεσιών. Ο υποψήφιος αναγράφει τη 

διεύθυνση του πρατηρίου/ων που διαθέτει για την προμήθεια. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που του 

παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το 

ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του 

ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από 

τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Προμηθειών κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο 

λόγο. 

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια, πλημμύρες, κ.λπ.) τα εκχιονιστικά μηχ/τα μπορούν 

να προμηθεύονται καύσιμα στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών.     

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων υγρών καυσίμων στις έδρες των Υπηρεσιών θα 

γίνεται από Επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών Υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται από την 

κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμως δεν 

ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λπ.),ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τις 

Δ.Υ. με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα. 

H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, για κάθε παράβαση 

των όρων της σύμβασης από την πλευρά του προμηθευτή και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 

Επιτροπής. 
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5.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα καύσιμα και  οι διαδικασίες μεταφοράς ή/και διάθεσης τους πρέπει να συμφωνούν με τα εκάστοτε 

ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 6–ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ–ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

1. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνι-

σμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνι-

σμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφο-

νται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης 

όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προη-

γούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής στους προσφέρο-

ντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέ-

τουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών-Κατακύρωση–Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 

ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 14 της 

παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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

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

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

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

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
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ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για 

την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 & 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 14 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εφόσον διαπιστωθεί, ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει 

σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 6: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

ως άνω αποσπάσματος αφορά τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θεωρείται έγκυρο εφ’ όσον φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός των 

τριών μηνών που προηγείται της ημερομηνίας πρόσκλησης του προσωρινού αναδόχου. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 6: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους-μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 
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αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης κύριας και επικουρικής (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπερι-

λαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) & (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιη-

τικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από Υ.Δ. του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητι-

κής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

δ. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού 

φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του διοικητικού οργάνου. 

ε).  Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια υπηρεσία. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρε-

ται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά 

δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 & 2 του άρθρου 6 της παρούσας. Αν 

διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 

φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας πρόσκλησης του 

προσωρινού αναδόχου. 

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

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2. β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
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απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 

και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

ΑΡΘΡΟ 8 -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016  δεν 

απαιτείται.  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του ανακοινωθεί η 

κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής 

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

συμβατικής αξίας, άνευ Φ.Π.Α. 

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

γ. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου. 

2. Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει 

απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση. 

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

ζ. Τη σχετική διακήρυξη, τον αριθμό της σχετικής σύμβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης).  

η. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διιζήσεως. 

θ. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι 

θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

Ι.  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

i. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύηση καλής εκτέλεσης, ο οποίος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου. 

ii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 

ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Στην περίπτωση ένωσης μεταφορέων η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 





-  - 15 

Η εγγύηση υποχρεωτικά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα 

που έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης, να εκδίδεται από το 

Ε.Τ.Α.Α.–Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 9 –ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Στην Οικονομική Προσφορά (υπόδειγμα παραρτήματος Γ ) αποτυπώνεται η έκπτωση επί τοις % επί 

της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδο-

σής αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους. 

2. Ο προσφέρων το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης κρίνεται και μειοδότης. 

3. Το νόμισμα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισμοί και οι επί τοις % αναγωγές είναι το ΕΥΡΩ. 

4. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδε-

κτη. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού & των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης. 

7. Η προσφορά αφορά  το σύνολο των ειδών καυσίμων της παρούσας και δεν θα λαμβάνεται υπόψη 

προσφορά η οποία θα δίνεται μόνο για μέρος των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου του τμήματος. 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την 

λήξη της, για διάστημα 120 ημερών κατά ανώτατο όριο. 

Μετά τη λήξη και του ανωτέρω χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού ματαιώνονται. 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθε-

σή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις 

και ειδικότερα: 

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής  υποβάλ-

λονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 1.  Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται η σχετική απόφαση κατακύρωσης   

2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

3. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  
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4. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην 

Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται  από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

5. Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για 

την εφαρμογή της κατακύρωσης. Ο ανάδοχος υπογράφει σύμβαση με έκαστο Ν. Π. για τις ποσότητες 

τις οποίες αυτό έχει αιτηθεί. 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 

του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με 

βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνερ-

γαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα έτος.  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για δύο (2) μήνες (ή παραπάνω 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις) από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης των υπηρεσιών με 

τους ίδιους όρους, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο προμηθευτή που θα κατακυρωθούν 

στα πλαίσια της παρούσης διακήρυξης. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα αρχή τηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης κατά την προμήθεια των καυσίμων, ήτοι να 

προσαυξήσει κατά 20% τις σχετικές ποσότητες μέσα στον συμβατικό  χρόνο, η ενεργοποίηση του 

οποίου θα πρέπει να γίνει ένα (1) μήνα προ της λήξης της σύμβασης. Επίσης δύναται να προμηθευτεί 

χαμηλότερη της προϋπολογιζόμενης ποσότητας, εντός των νομίμων ορίων που ορίζονται από την 

σχετική νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 13 –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει κατά 74.328,43 € με ΦΠΑ τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 

2019 των Π. Ε. Μ.Σ. 

Αναφορικά με τις προμήθειες που αφορούν τις Υπηρεσίες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων: 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών ακολουθούμε-

νης της διαδικασίας του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. 

Μ & Σποράδων και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Υπηρεσία 

Δημοσιονομικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των 

απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

- Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού (του καυσίμου) στην αποθήκη (δεξαμενή ) του φορέα  

- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 

- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

- Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 375 παρ 7 του Ν 4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν 

λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 20% εισφορά επί του 

χαρτοσήμου. 

- Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα 

το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. 

- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών (άρθρο 64 

του Ν. 4172/2013). 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 
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* Σημειώνεται, ότι για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων (εκτός 

μηχανημάτων έργων) οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (πλην Μ.Τ.Π.Υ. το οποίο δεν αποτελεί 

ασφαλιστικό ταμείο) επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, όταν η σύμβαση είναι αποτέλεσμα διαγωνι-

στικής διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την 

ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί ή καθυστερήσει αδικαιολογήτως την υπογραφή της  σύμβασης 

κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται να υπογράψει την σύμβαση ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη 

υποψήφιος. Οι λοιπές συνθήκες που καθιστούν τον Ανάδοχο υποκείμενο σε κυρώσεις ή έκπτωτο κατά 

τη διενέργεια της προμήθειας, προσδιορίζονται στο κείμενο της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 16- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται αναφορικά με την επίλυση διαφορών από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 

διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 

Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή & ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυσή 

τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα 

είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Βόλο. 
 
Κοινοποίηση                             Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Περιφέρεια Θεσσαλίας                                                             
Γραφ. Περιφερειάρχη                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
Εσωτερική Διανομή                                                      
Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Μ. & Σ.       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

           

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5007 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως, Βόλος, Τ.Κ. 
38001 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σ. Χαλμπέ, Χ. Σέχα 
- Τηλέφωνο: 2421352563 
- Ηλ. ταχυδρομείο: s.halmpe@thessaly.gov.gr, h.seha@thessaly.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.thessaly.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων έτους 2019 
CPV: ……………….. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………… 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυα-
κού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ απο-
κλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iii  ή προβλέπει την ε-
κτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμά-
των προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατη-
γορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απα-
σχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρού-
σας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαι-
τείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και 
σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψ-
τε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγ-
γραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστο-
ποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βα-
σίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατά-
λογο

iv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφο-
ρίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, 
Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παρά-
σχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φο-
ρέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε:  

 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικα-
σία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού 
με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμό-
δια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασί-
ας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

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

[……] 
[……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονο-
μικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

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

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμε-
νων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβα-
σης που θα αναλάβουν:  
[…] 

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

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

vii· 

2. δωροδοκία
viii,ix · 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.  

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύ-
παρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκά-
θαρση»)xviii ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφά-
λισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρω-
μή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης

xx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκει-
ται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώ-
σεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δε-
σμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκ-
δοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ε-
φόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρ-
κεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φό-
ρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτω-
ση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστί-
μων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανο-
νισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την κα-
ταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-
σφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παρά-
πτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότη-
τα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, α-
θετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου

xxiii ; 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέ-
τρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλει-
σμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

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

xxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 

O οικονομικός φορέας διαθέτει άδεια εμπορίας 
-διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την 
αρμόδια υπηρεσία 
 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφο-
ρίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-
τρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέ-
ρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρο-
νται

xxvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά α-
πευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δω-
ρεάν

xxviii . 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντί-
στοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκο-
πούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσί-
ευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

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

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

 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

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

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

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

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται 
η κείμενη νομοθεσία). 

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

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

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

 Άρθρο 73 παρ. 5. 

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για το έτος 2019 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ (lt) 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΤΟΠΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
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ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ       23.500 lt 35.038,50 € Πρατήρια προμηθευτή τα οποία θα 

πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης 

απόστασης (περί τα 10 χλμ) από τις α-

ντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμή-

θεια υπηρεσιών. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 14.338,80 lt 24.289,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΕ 1511 37.838,80 lt 59.328,43 € 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΕ 1512 

        
12.722,65 lt 15.000€ 

Τμ. ΚΤΕΟ & Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων 

(7οχλμ. Βόλου-Λαρισας),  

Γραφ. Α.Ο.-Κτηνιατρείο Βελεστίνου, 

Γραφ. Α.Ο.-Κτηνιατρείο Αλμυρού,  

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Χείρω-

νος & Επτά Πλατανίων –Βόλος)  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟYΣ  2019 
50.561,45 lt 74.328,43 €   
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                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

                          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 

(αν υπάρχουν) 

 

      Η παρούσα προσφορά αφορά το διαγωνισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων (αρ.4/2018 Διακήρυξης) με τίτλο: «Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμή-

θεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, διάρκειας ενός έτους, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αναφέρεται στην προμήθεια των παρακάτω ειδών.  

                                                           ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π. Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 

               Το Φ.Π.Α στα παραπάνω είδη είναι 24 %.         

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού.                                                                                                                        

                                                                      Ημερομηνία: ……/……/2018 

                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                   

                                                                           

                                                       Υπογραφή και σφραγίδα προμηθευτή) 

* Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα ισχύει επί της νόμιμα διαμορφούμενης 

μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών στο φορέα. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Οδός,Πόλη,αριθμός,Τ.Κ.)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL  

 

Περιγραφή 

Ποσότητα 

σε λίτρα 

(lt) 

Αξία 

με ΦΠΑ 

σε ευρώ(€) 

*Ποσοστό έκπτωσης (%) 

ανά λίτρο 

Αξία με 

ΦΠΑ 

σε ευρώ (€)  Αριθμητικώς  Ολογράφως 

Πετρέλαιο κίνησης 23.500 35.038,50   

Βενζίνη αμόλυβδη 14.338,80 24.289,93   

Πετρέλαιο θέρμανσης 12.722,65 15.000,00   

Σύνολο αξίας 74.328,43 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βόλος,     .    -      -2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ      Αρ. Πρωτ.     

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Προμήθειας υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Μαγνησίας & Σποράδων 

     Στο Βόλο σήμερα …………………, ημέρα ………………., οι υπογράφοντες, την παρούσα αφενός οι 

Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων, που εδρεύουν στο Βόλο, Ελ. Βενιζέλου & 

Αναλήψεως, Τ.Κ. 380 01, με Α.Φ.Μ. 997844846 & Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας, και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και αφετέρου ο/η κ. ………………………… 

φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία …………………………………. με την επωνυμία 

«………………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 

αριθμός), Τ.Κ. ……………, τηλ. …………….., φαξ …………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. …………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα 

καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από ………….. 

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. Με την υπ’ αριθμ. …../2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε στον προμη-

θευτή «…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνι-

σμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

προσφερόμενη τιμή που δόθηκε ως το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορ-

φούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών & Τιμολη-

ψιών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδο-

σης αυτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για την Προμή-

θεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κατά το 

έτος 2019 (Διακήρυξη 4/2018). 

2. Με την αριθμ. …../…… έγκριση ανάληψης υποχρέωση οικονομικού έτους 2017  για την πραγμα-

τοποίηση της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.10) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

3. Με το αριθμ. ……………..έγγραφο της Υπηρεσίας γνωστοποιήθηκε  στον ανάδοχο η ανωτέρω 

απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση και προσκλήθηκε για την υπογραφή της 

σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν 

την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει όλες τις υπηρεσίες με τις απαραίτητες εκτιμώμενες 

ποσότητες υγρών καυσίμων ως εξής : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α) Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από ……………………… και τελειώνει στις 

……………………… με δικαίωμα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων να την 

παρατείνει μονομερώς και με τους ίδιους όρους το πολύ για δύο (2) μήνες μετά την λήξη της και σε 

περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του νέου διαγωνισμού έως το πέρας αυτών, με τις 

ίδιους όρους και τιμές.    

β) Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνη-

σίας & Σποράδων, για την τυχόν αυξομείωση των χορηγουμένων ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η τιμή πώλησης θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη, κάθε φορά, μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους, στην πόλη του Βόλου, την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην 

ποιότητα & σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του, με ποσοστό έκπτωσης, όπως παρακάτω: 

Στις περιπτώσεις όπου, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα 

από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν υπολογίζονται στην 

 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για το έτος 2019 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ (lt) 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΤΟΠΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
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ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ       23.500 lt 35.038,50 € Πρατήρια προμηθευτή τα οποία θα 

πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης 

απόστασης (περί τα 10 χλμ) από τις α-

ντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμή-

θεια υπηρεσιών. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 14.338,80 lt 24.289,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΕ 1511 37.838,80 lt 59.328,43 € 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΕ 1512 

        
12.722,65 lt 15.000€ 

Τμ. ΚΤΕΟ & Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων 

(7οχλμ. Βόλου-Λαρισας),  

Γραφ. Α.Ο.-Κτηνιατρείο Βελεστίνου, 

Γραφ. Α.Ο.-Κτηνιατρείο Αλμυρού,  

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Χείρω-

νος & Επτά Πλατανίων –Βόλος)  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟYΣ  2019 
50.561,45 lt 74.328,43 €   

                             ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

      (*)     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

                                    ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

        Πετρέλαιο 

       Θέρμανσης 

      Πετρέλαιο 

         Κίνησης 

Βενζίνη 

Αμόλυβδη 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ   
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διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή 

κατώτερη). 

Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, για τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα πιστοποιη-

θείσα. 

Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του 

είδους από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος θα αποτιμάται στην κατώτερη τιμή από την οποία 

θα αφαιρείται η προσφερθείσα έκπτωση. 

Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της 

έκπτωσης. 

Οι παραπάνω εκπτώσεις θα ισχύουν για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης καθώς και σε τυχόν 

παράτασή της. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης έχουν ως εξής: 

Η προμήθεια αφορά: 

ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

1. Πετρέλαιο Θέρμανσης 

2. Πετρέλαιο Κίνησης 

3. Βενζίνη Αμόλυβδη 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

   ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων 

(Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο 

Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών 

μελών της Ε.Ε. 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 

1)467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 

332/2004 τεύχος Β’ 4) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει 

νερό η άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα. 

Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως η και 

μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της παρούσης. 

Πετρέλαιο κίνησης (diesel) 

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1)514/2004 

ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 3) ΦΕΚ 1507 Β/04- 05-2012 όπως 

κάθε φορά ισχύουν. 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό πέραν των 

επιτρεπόμενων ορίων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο 

θέρμανσης ή άλλο καύσιμο. 

Βενζίνη αμόλυβδη 

Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 

510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 3) ΦΕΚ 410/Β/11-4- 

2001 4) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση 

δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 
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2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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 των 

δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών με ευθύνη, 

μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την 

προμήθεια Υπηρεσίες: 

   Για τα καύσιμα θέρμανσης: 

στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 

48 ωρών από την ειδοποίηση στον Ανάδοχο. 

  Για τα καύσιμα κίνησης: 

Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των 

Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια του προμηθευτή. 

Τα πρατήρια διανομής καυσίμων κίνησης θα πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης απόστασης (περί 

τα 10 χιλιόμετρα) από τις αντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμήθεια υπηρεσιών. Ο υποψήφιος 

αναγράφει τη διεύθυνση του πρατηρίου/ων που διαθέτει για την προμήθεια. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα 

που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί 

αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής 

κατ’ αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία 

αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική 

απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Προμηθειών 

κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. 

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια, πλημμύρες, κ.λπ.) τα εκχιονιστικά μηχ/τα 

μπορούν να προμηθεύονται καύσιμα στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

 4.  ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων υγρών καυσίμων στις έδρες των Υπηρε-

σιών θα γίνεται από Επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών Υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται από 

την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμως 

δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λπ.),ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμη-

θεύει τις Δ.Υ. και τα Ν.Π.Δ.Δ. με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα. 

Αν στην παραπάνω περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προμήθεια υγρών καυσίμων τότε παρέχεται 

δυνατότητα στα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ιδρύματα να προμηθεύονται τα καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο. 

H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, για κάθε 

παράβαση των όρων της σύμβασης από την πλευρά του προμηθευτή και κατόπιν γνωμοδότησης της 

αρμόδιας Επιτροπής. 
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5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα καύσιμα και  οι διαδικασίες μεταφοράς ή/και διάθεσης τους πρέπει να συμφωνούν με τα 

εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

    Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει κατά 74.328,43 € με ΦΠΑ τον τακτικό προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2019 των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Φορέα 073, ΚΑΕ 1511 (καύσιμα 

κίνησης) και 1512 (καύσιμα θέρμανσης).  

Αναφορικά με τις προμήθειες που αφορούν τις Υπηρεσίες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων:  

   Τα τιμολόγια πωλήσεως για την πληρωμή θα φέρουν τη θεώρηση, για το κανονικό της τιμής και 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής, από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης 

Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων.  

Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια. 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας, ακολου-

θούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 από τις πιστώσεις του προϋπολογι-

σμού των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης 

δαπανών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 

προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

- Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού (του καυσίμου ) στην αποθήκη ( δεξαμενή ) του φορέα 

- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 

- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

- Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7 του Ν 4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και 

κράτηση υπέρ ΟΓΑ 20% εισφορά επί του χαρτοσήμου. 

- Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

σύμφωνα το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων. 

- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών 

(άρθρο 64 του Ν. 4172/2013). 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

* Σημειώνεται, ότι για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων 

(εκτός μηχανημάτων έργων) οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (πλην Μ.Τ.Π.Υ. το οποίο δεν 

αποτελεί ασφαλιστικό ταμείο) επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, όταν η σύμβαση είναι αποτέλε-

σμα διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Η Αναθέτουσα αρχή τηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης κατά την προμήθεια των καυσίμων, ήτοι να 

προσαυξήσει κατά 20% τις σχετικές ποσότητες μέσα στον συμβατικό  χρόνο, η ενεργοποίηση του 

οποίου θα πρέπει να γίνει ένα (1) μήνα προ της λήξης της σύμβασης. Επίσης δύναται να προμηθευ-

τεί χαμηλότερη της προϋπολογιζόμενης ποσότητας, εντός των νομίμων ορίων που ορίζονται από την 

σχετική νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

 :ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

 Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου της προμήθειας από 

τον Ανάδοχο σε τρίτους.  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

1. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, 

υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 2% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., 

ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 

ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής.  

2. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.  

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαμβάνειν του προμηθευτή ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

1. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: α. 

Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο της προμήθειας δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. 

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλ-

λονται, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, επιβάλλει την κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον προμηθευτή η αριθμ. ………/….-…-

…2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού …………… € ευρώ, της Τράπεζας   ……………... 

  Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την τέλεια εκπλήρωση των όρων της σύμβασης ή και μέρους 

αυτής κατά την διάρκεια εκτέλεσής της, κατά την κρίση των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & 

Σποράδων, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

  Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2286/95, 2503/97 & 3580/2007 και του 

Ν.4412/2016 

      Για ό, τι δεν περιλαμβάνεται στη παρούσα ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αριθ. 4/16 διακήρυξη, 

καθώς και στην προσφορά του αναδόχου. 

 Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά του Βόλου. 

 Η σύμβαση αυτή έγινε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και 

υπογράφτηκε και από τους δύο . 

 Τα δύο αντίτυπα παρέμειναν στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού και το 

άλλο δόθηκε στον προμηθευτή. 

 

                                                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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