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                                                  ∆ιακήρυξη 

Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
θέρµανσης   για τις ανάγκες της ΠΕ Καρδίτσας-Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Η ΠΕ Καρδίτσας –Περιφέρεια Θεσσαλίας ,έχοντας υπόψη τα άρθρα της παρούσας 
∆ιακήρυξης και τις διατάξεις του κατώτερου νοµικού  πλαισίου, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα : 

 

1. του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 

2. του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ», 
3. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. 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», 

5. του Ν. 4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων & 
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης 
συλλογικής οργάνων της διοίκησης, 

6. το Ν. 4013/2011 - περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

7. τις διατάξεις του Ν.4250/2014 “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. το Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. το Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών” 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 
11. Της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α’ 107)  « Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

οδηγία 2011/17 της 16.02.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές »  

12. Τη µε αριθµ.158/2016 απόφαση της ΕΑ.∆Η.ΣΥ. µε θέµα « Έγκριση του « Τυποποιηµένου 
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης(ΤΕΥ∆ )του άρθρου 79 παρ.4του Ν.4412/2016 

(Α’147)για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών»(Β’3698). 

13. τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
14. Τον ν.3054/2002( ΦΕΚ230 Α’/02-10-2002 « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 

άλλες διατάξεις »  
15. το Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/ Α /27-12-2010, Οργανισµός Περιφέρειας Θεσσαλίας), 

όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 4788/ΤΕΥΧΟΣ Β-26.10.2018 ΑΠΟΦ.15840/156612. 
16. την µε αριθµ. 186/13/15-11-2018 Α∆Α: ΩΑΙ47ΛΡ-ΙΦΞ  επικύρωση της απόφασης του 

Π.Σ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης του Π.Υ. οικονοµικού έτους 2019 
17. Το άρθρο 4 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», 
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18. του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

19. τα πρωτογενές αίτηµα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) µε 
µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ :19REQ004329181 και Α∆ΑΜ 19REQ004329316  για τα οποία 
υπήρξε έγκριση  µε τα Α∆ΑΜ 19REQ004403974 και  19REQ004404022 

20. την αρ. 7/2019 πρακτικό 2o/16-01-2019  Α∆Α: 6ΑΩΩ7ΛΡ-ΤΜΞ απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλία µε την οποία εγκρίθηκε η έγκριση 
διάθεσης πίστωσης  

21. την αριθµ.9/2019  πρακτικό 9/2019 Α∆Α : 6ΤΥΝ7ΛΡ-ΓΡΖαπόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης 
συνοπτικών διαγωνισµών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών »  

22. Τις αριθµ. Α/Α 427/21-1-2019  Α∆Α: 68697ΛΡ-5Υ2 και Α/Α  428/21-1-2019  
Α∆Α:ΩΠ3∆7ΛΡ-ΒΦΙ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση των 
δαπάνης και δέσµευση των αναγκαίων πιστώσεων για την προµήθεια προµήθεια 

υγρών καυσίµων για την κάλυψη αναγκών της  ΠΕ Καρδίτσας-Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

23. Την µε αριθµ. 133/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΌ 3Ο/31-1-2019 Α∆Α: 6ΒΧΖ7ΛΡ-Τ47 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης . 

24. τις υπηρεσιακές ανάγκες για προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης 

µέχρι την ολοκλήρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού της ΠΕ Καρδίτσας 
που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

 

                                                          προκηρύσσει : 

 

Συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και  θέρµανσης, για 
τις ανάγκες της Περιφερειακής  Ενότητας  Καρδίτσας –Περιφέρειας Θεσσαλίας µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιµής και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης, του είδους του καυσίµου κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, όπως 
αυτή προσδιορίζεται στον Νοµό Καρδίτσας ,από το παρατηρητήριο τιµών υγρών 
καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρµόδιο σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία κάθε φορά φορέα. Ο προαναφερόµενος διαγωνισµός θα 

πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ Καρδίτσας-Περιφέρεια 
Θεσσαλίας,  Κτήριο ∆ιοίκησης ,Κουµουνδούρου  29. Τ.Κ. 43132, Καρδίτσα 
τηλ.:2441350137. 

 .  

 
                                       Ο περιφερειάρχης  

 

 

                                          Κωνσταντίνος Αγοραστός.         

          

 

 

  





[4] 

 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους κάτωθι γενικούς και ειδικούς όρους : 

  

                                                   ΜΕΡΟΣ Α’ 

                                        ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την τµηµατική προµήθεια 
υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής  Ενότητας  
Καρδίτσας –Περιφέρειας Θεσσαλίας µέχρι την ολοκλήρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συµφέρουσα τιµή 
από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης , του είδους του 
καυσίµου κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού,  όπως αυτή προσδιορίζεται στο Νοµό 
Καρδίτσας από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία κάθε φορά 
φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο :∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της µε τον ανάδοχο  
έως και την ολοκλήρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού που βρίσκεται σε 
εξέλιξη.  

ΑΡΘΡΟ 3Ο :ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 71.642,24 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόµιµων κρατήσεων ,η 
οποία θα καλυφτεί από τους ΚΑΕ 1511.01 « Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
»και 1512.01 « Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης » του τακτικού προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας  του οικ. Έτους 2019 και  αφορά τα εξής CPV : 

 

 Είδος  Κωδικός CPV Ονοµασία CPV 

Πετρέλαιο Θέρµανσης  09135100-5 Πετρέλαιο Θέρµανσης  

Πετρέλαιο κίνησης  09134200-9 Καύσιµο 
πετρελαιοκινητήρων 
ντίζελ 

Βενζίνη Αµόλυβδη 09132100-4 Αµόλυβδη βενζίνη 

 

 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ  ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Είδος  ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ  ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 

Πετρέλαιο Θέρµανσης  0,8008 0,993 

Πετρέλαιο κίνησης  1,0798 1,339 

Βενζίνη Αµόλυβδη 1,1975 1,485 

 

 

 

Αναλύεται δε ανά είδος ως εξής : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ  ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

  ΛΙΤΡΑ    
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Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΝΠ∆∆ 
Πετρέλαιο 

Θέρµανσης 
Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Βενζίνη 
Αµόλυβδη 

Προϋπολο-
γισµός άνευ 

ΦΠΑ 

Προϋπολογι-σµός 
µε ΦΠΑ 24% 

1 
ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ 
∆ΙΟΙ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ 

4.000 0,00 0,00 3.203,20 3.917,97 

2 
ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

2.000 0,00 0,00 1.601,60 1.985,98 

3 
ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

0,00 35.000,00 0,00 37.793,00 46.863,32 

4 
ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

0,00 0,00 10.000 11.975,00 14.849,00 

5 
ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (4) 

1.000 0,00 0,00 800,80 992,99 

6 
ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

1.500 0,00 0,00 1.201,20 1.489,49 

7 ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 1.500 0,00 0,00 1.201,20 1.489,49 

 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 10.000 35.000 10.000   

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΟΣΑ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

   57.776,00  

 ΦΠΑ    13.866,24  

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

    71.642,24 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής : www.thessaly.gov.gr 

H περίληψη της ∆ιακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο 
http:diavgeία.gov.gr ( Πρόγραµµα ∆ιαύγεια ),όπου και έλαβε αριθµό Α∆Α:ΩΒΚ47ΛΡ-ΧΝΗ 

και η παρούσα ∆ιακήρυξη στο http:eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό  
Μητρώο Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ), απ΄όπου έλαβε αριθµό 

Α∆ΑΜ:ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές στο Τµήµα Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κτήριο ∆ιοίκησης ,Κουµουνδούρου 29,Καρδίτσα Τ.Κ.43132 την 
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 π.µ. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι συµµετέχοντες ή οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι τους.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να 
µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και 
ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το 
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αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΉΡΥΞΗΣ  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή µε φαξ  
:2441079413 ή ηλεκτρονικά  µε e-mail: v.mpairami@thessaly.gov.gr συµπληρωµατικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και έξι 
(6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσµίας υποβολής 
των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και  συγκεντρωτικά σε 
όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρου διαστήµατος ,το αργότερο σε 
(4) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσµίας υποβολής 

των προσφορών . 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή 
και κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιοδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
Για τη διαδικασία διενεργείας και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
,θα συγκροτηθεί τριµελής Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆), η οποία λειτουργεί 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων  της 
διοίκησης για τα έτος 2019. Επιπλέον για  την αξιολόγηση των ενστάσεων θα συσταθεί 
επίσης (τριµελής )  Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων  από την Περιφερειακή  Ενότητα 
Καρδίτσα για το έτος 2019.  

Για την παραλαβή και παρακολούθηση της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής 
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου 
αποφαινόµενου οργάνου.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση Ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία 

περί δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (A' 139), 

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 Ι της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στη 

παρούσα Διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, και κατά την σύναψη της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 όπως 
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εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 3698/16.11.2016 αρ. απόφ. 158/2016 παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί 

Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός 

φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 4 εδ. 

α, β και ζ του Ν. 4412/2016. 

Διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Περιφέρειας Θεσσαλίας  σε 
μορφή αρχείου.doc (επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά 

έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το 

συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη 
μορφή.  
Το ΤΕΥΔ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και παρατίθεται στο Μέρος 

ΣΤ ΄ αυτής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής έτσι όπως αποτυπώνονται 

στο ΤΕΥΔ, όταν αυτό απαιτείται, για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  

- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από τη ΠΕ Καρδίτσας –Περιφέρειας Θεσσαλίας  και όλα τα 

υπόλοιπα μέρη (ΙΙ,ΙΙΙ,IV και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, όπως εμφαίνονται 

στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Μέρους ΣΤ΄ της παρούσας.  

- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι :  

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.  

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή Ένωσης, πρέπει να 

συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της Ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, 

στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως 

VI.  

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ , το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της 

παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

Για την παρούσα σύμβαση, το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
νομικού προσώπου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 
οικονομικό φορέα και από αυτόν δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού που 
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες σε ό,τι αφορά όλους τους υπόχρεους, όπως αυτοί 
αναφέρονται παρακάτω. Εφόσον ο εν λόγω συμμετέχων αναδειχθεί ως εν δυνάμει 
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ανάδοχος, η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο γ΄του Ν.4412/2016: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ) 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. 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής 
αξίας της σύμβασης τότε απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό 
φορέα καθώς και η συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥ∆ σχετικά με το ποσοστό που θα 
αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο, ο 
οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης

1
. 

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς, κατά τη διαμόρφωση και 

συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, περιλαμβάνουν ή/ και συμπληρώνουν πεδία, τα οποία δεν 

αντιστοιχούν στους όρους των εγγράφων της σύμβασης, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη, 

ακόμη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδρομής, έχουν παραμείνει στο διαμορφωθέν από την 

αναθέτουσα αρχή ΤΕΥΔ
2
. 

 

Ενώσεις οικονομικών φορέων  
α) Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

β) Όταν συμμετέχουν Ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του ΤΕΥΔ Μέρος ΙΙ.Α. 

[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 

ερωτήματα α, β και γ.  

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 

ανάδοχος σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 20 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της παρούσας, είναι τα εξής:  

1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙ.Α (Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα) του ΤΕΥΔ.  

 

Τα έγγραφα νομιμοποίησης αφορούν στην περίπτωση των:  

ΑΕ, ΕΠΕ:  

� ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού σύστασης και ΦΕΚ τυχόν άλλων τροποποιήσεών του 

μέχρι την υποβολή της προσφοράς,  

� Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

  

� ΦΕΚ με τη δημοσίευση των μελών του ΔΣ και περί των εκπροσώπων και των 

αρμοδιοτήτων τους,  

� Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού.  

                                                           
1
  Πρβ. Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

2
  (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΠ 949\13.1.2018, ΚΑΤ. ΟΔΗΓΙΑ 23) 
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ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ  

� Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων του,  

� Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού,  

� Βεβαίωση από την υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών όπου αναφέρονται: η 

ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της, ο αριθμός 

ΓΕΜΗ, ο κωδικός αριθμός καταχώρησης, ο αριθμός μητρώου επιμελητηρίου και ο ΑΦΜ της 

εταιρείας. (μόνο για ΙΚΕ).  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)  

� Φωτοτυπία ταυτότητας  

� Φωτοτυπία της βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής της.  

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.  

 

Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρον συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω 

αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι για:  

� Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής.  

� Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο 

εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.  

� Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμό του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο 

το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.  

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 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, για τα όσα δηλώθηκαν στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).  

 

Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τον διαχειριστή 

αυτής ενώ στις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, εν ισχύι την ημέρα που το 

προσκομίζει, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) για τα όσα 

δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, εν ισχύι την ημέρα που το 

προσκομίζει, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τα όσα 

δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα).  

7. Στις λοιπές περιπτώσεις του Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (δεν 

απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής), του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα με ημερομηνία εντός των τελευταίων (30) τριάντα ημερολογιακών  

ημερών πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν 

συντρέχουν οι εν λόγω λόγοι αποκλεισμού.  
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Σχετικά με το δεύτερο σημείο του Μέρους ΙΙΙ.Γ στην περίπτωση ΟΕ & ΕΕ το πιστοποιητικό θα 

αφορά την εταιρεία και τους ομόρρυθμους εταίρους, ενώ στις ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ την εταιρεία.  

 

� Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό (των περιπτ. 4, 5 & 6) ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα).  

9. Άδεια εμπορίας- διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την Αρμόδια Υπηρεσία.  

10. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.  

 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. Επιπλέον πρέπει να 

υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου 

της υπογραφής) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 

συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την 

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία της χώρας 

προέλευσης των μελών της και έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

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

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΩΣΗ  
Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

προσφορές με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος προσφοράς) , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
«Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας –Περιφέρεια Θεσσαλίας »  
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Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών , Κτίριο Διοίκησης, 
Κουμουνδούρου 29,ΚΑΡΔΊΤΣΑς Τ.Κ. 43132  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2019  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 13.02.2019  
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται με 

ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός 

πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.  

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, δύο  επί μέρους 

ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν επίσης όλες τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου, καθώς και την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, 

και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, και έχουν ως εξής:  

α) Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 11 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας.  

β) Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία 

όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Γ΄ της παρούσας Διακήρυξης.  

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει 

να είναι σαφείς.  

Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών 

της.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (A' 188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα 

-εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους επί είκοσι (120) ημέρες 

από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος της ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, στην περίπτωση αυτή υπόκειται σε έκπτωση 

από την διαδικασία του διαγωνισμού και ανάθεσης της σύμβασης.  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 

όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
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ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Τα υπό προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου 
του Κράτους για την καταλληλότητα των καυσίμων   
Επιπλέον ο συμμετέχων θα δεσμεύεται ρητώς με υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ιδιόκτητο 

πρατήριο υγρών καυσίμων εντός των ορίων της πόλης της Καρδίτσας , στο οποίο τα οχήματα 

του Π.Ε Καρδίτσας  θα ανεφοδιάζονται καθημερινά και αυθημερόν με βενζίνη και πετρέλαιο 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 
ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 
ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημέρα  Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:15 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 6 «ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των 

προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή 

κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η 

παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα 

αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 

οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής των προσφορών κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 

την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού (ΕΔΔ), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  

Α) Η ΕΔΔ σε ανοικτή συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους ενιαίους κυρίως φακέλους των 

προσφορών και τους επιμέρους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το περιεχόμενο του 

φακέλου της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε φύλλο, απ’ όλα 

τα μέλη της ΕΔΔ.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγιστούν 

έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 

Προσφορά».  

Στην περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της ΕΔΔ την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών του διαγωνισμού δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ως άνω φακέλων η Υπηρεσία 

Διενέργειας του Διαγωνισμού θα ενημερώσει τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών με ειδική πρόσκληση.  

Στη συνέχεια, οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους αποχωρούν και η ΕΔΔ σε 

κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία των τεχνικών 

προσφορών και αποφασίζει γι’ αυτούς που τυχόν αποκλείονται.  

Η ΕΔΔ καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

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

από τα μέλη της.  
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Σε περίπτωση, που απορριφθεί κάποιος από τους συμμετέχοντες, στο πρακτικό 

καταχωρούνται και οι προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες και αναλύονται για κάθε 

μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.  

Β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των άνω στοιχείων των προσφορών, και μόνο για 

τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών 

προσφορών.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο Α οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών λαμβάνει χώρα σε ανοικτή 

συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

τους που δεν απορρίφθηκαν κατά το στάδιο Α΄ του παρόντος άρθρου.  

Η ΕΔΔ μονογράφει και σφραγίζει κατά φύλλο, εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των τιμών.  

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

(%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, του είδους του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης 

όπως αυτή προσδιορίζεται στο νομό Λέσβου, από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία κάθε φορά φορέα, με σκοπό την ανάδειξη προμηθευτού/ων υγρών καυσίμων 

κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.  

Η ΕΔΔ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, συντάσσει Πρακτικό 

με συγκριτικό πίνακα κατάταξης προσφορών και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 

απορριπτέες αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης, καθώς και 

την πρόταση της 

για τον υποψήφιο προσωρινό ανάδοχο ο οποίος προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης (%) ανά είδους καυσίμου.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της ΥΔΔ στους 

προσφέροντες/συμμετέχοντες.  

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

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθ. 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α 34).  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης (%) ανά είδους 

καυσίμου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

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

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν κατά τα ειδικώς 

οριζόμενα στο άρθ. 102 του Ν. 4412/2016, τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, κατά 

τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθ. 102 του Ν. 4412/2016, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν 

υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 
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της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

Στην περίπτωση που επίκειται αποκλεισμός από την διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και των εγγράφων της προσφοράς των συμμετεχόντων, η παροχή 

δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω είναι υποχρεωτική.  

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
1. 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 σχετικής έγγραφής 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 12 τη παρούσας 

Διακήρυξης.  

2. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην ΥΔΔ.  

3. Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή 

του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του φακέλου 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  

4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης  

ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 15 επιπλέον ημέρες.  

5. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την 

επιφύλαξη του άρθ. 104 του Ν. 4412/2016, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται.  

6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

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

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

7. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, με την επιφύλαξη του άρθ. 104 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε.  

8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την ΕΔΔ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 5, 6 του παρόντος 

άρθρου, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  
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9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν.  

10. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσφέρων είχε δηλώσει ότι 

πληροί, σύμφωνα με το άρθ. 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση αυτός μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει 

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

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως 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 κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν 

παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε 

όλους τους προσφέροντες.  

2. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα 

με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθ. 105 Ν.4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 20 ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

3. 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 βάσει τιμής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

� Τα προς προμήθεια είδη 

� Τη συνολική τιμή των υπό προμήθεια καυσίμων και το ποσοστό έκπτωσης (%) ανά είδους 

καυσίμου,  

� Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς 

και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη.  

� Κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης στην περίπτωση που η αξία της 

σύμβασης είναι ανώτερη των 20.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ  

� Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορές που:  

� δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της παρούσας Διακήρυξης,  

� παρελήφθησαν εκπρόθεσμα 

� υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς 

� κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές 

είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της τιμής ή του κόστους της 

προσφοράς πριν την απόρριψή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι 

εξηγήσεις που μπορεί να δοθούν αφορούν στα στοιχεία που ορίζονται στο άρθ. 88 παράγ. 2 

του Ν. 4412/2016. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων για την αιτιολόγηση της 

προσφοράς, αυτά δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής, η 

προσφορά θα απορρίπτεται,  
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� υποβάλλονται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα,  

� συντάχθηκε και υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 

υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη,  

� περιέχει ατέλειες, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά τη διαδικασία αποσαφήνισης και της συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθ. 102 του Ν. 

4412/2016,  

� ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το 

άρθ.102 του Ν. 4412/2016,  

� αποτελεί εναλλακτική προσφορά,  

� υποβάλλεται από έναν προσφέροντα ο οποίος έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση Ενώσεων οικονομικών φορέων 

με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε 

αυτοτελώς είτε ως μέλη Ενώσεων.  

� περιέχει αιρέσεις 

� θέτει όρο αναπροσαρμογής 

� ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος 

� ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα 

Διακήρυξη,  

� δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθ. 18 

του Ν. 4412/2016.  

 

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, καθόσον στη Διακήρυξη 

προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ  
Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξεων της 

Αναθέτουσας Αρχής ή κατά της Διακήρυξης.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθ. 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

ΑΡΘΡΟ 23Ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή  

β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού.  

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου 

αυτής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή.  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών.  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 

μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την 

επανάληψη της από το σημείο που εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 

συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση 

τέτοιων προσφορών.  

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων 

της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Μεταξύ Της ΠΕ Καρδίτσας και του αναδόχου θα υπογραφεί η σύµβαση που ως σχέδιο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης.  
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 

παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από 
τη σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι 
- αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα 
∆ιακήρυξη, η τεχνική προσφορά του αναδόχου και η οικονοµική του προσφορά.  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  
Είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε 
ζηµία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που 
απασχολεί για την υλοποίηση της εν λόγω προµήθειας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ηµόσιο ή στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε 
τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
Ο ανάδοχος θα αναλάβει µε δικά του έξοδα την αποστολή των υπό προµήθεια καύσιµων 
θέρµανσης, στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στις ποσότητες που 
αναφέρονται στη σύµβαση. Η παραλαβή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης για τα 

οχήµατα της ΠΕ Καρδίτσας θα γίνετε από το πρατήριο υγρών καυσίµων του αναδόχου.  
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Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεσή της.  

Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Π Ε Καρδίτσας και υποχρεούται να αποκαταστήσει 
πλήρως κάθε ζηµία, προερχόµενη από αξίωση τρίτου, οφειλόµενη σε οποιαδήποτε 
παραβίαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου δυνάµει του παρόντος (και ενδεικτικά: µη 
συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.).  
Τα παρεχόµενα είδη πρέπει να είναι πλήρως προσαρµοσµένα στις τεχνικές προδιαγραφές 
και δροµολογηθείσες ιδιότητες και απαιτήσεις που καθορίζονται από την κοινοτική και 

εθνική νοµοθεσία.  
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Η προµήθεια παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο 
όργανο.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά από τον προσφέροντα να παράσχει «Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 
προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 
συµβατικό χρόνος παράδοσης κατά δύο (2) µήνες.  
Στην περίπτωση που η αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ προ 

ΦΠΑ, η Αναθέτουσα αρχή δύναται να µην απαιτήσει εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Πρβλ. 
τρίτο εδ. της παρ.1 .β του άρθ. 72 του Ν.4412/2016). 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού 
της αύξησης προ ΦΠΑ.  
Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα στο Μέρος ∆΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής 

έναντι του αναδόχου και καταπίπτει κατά περίπτωση λόγω παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως ειδικά αυτή ορίζει.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  
Εάν κατά την διαδικασία της παραλαβής της σύµβασης στο πρωτόκολλο οριστικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 

επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση του 
συνόλου των προµηθειών τις οποίες προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα όσα 
περιγράφονται ειδικώς στην παρούσα.  

 
ΑΡΘΡΟ 26ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Το συµφωνηµένο τίµηµα στον ανάδοχο/ους θα καταβληθεί µετά την παραλαβή των 
προς προµήθεια ειδών, σύµφωνα µε το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Α΄147), εφόσον προσκοµισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
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α) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής του προµηθευτή, θεωρηµένο από το Τµήµα Εµπορίου 
της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  

γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των καυσίµων  
Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Τµήµα Προµηθειών-∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού Π.Ε. Καρδίτσας , 43132, Καρδίτσα(Κουµουνδούρου 29, τηλ. 2441350137)  
Από κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών.  
 

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Οι παραδόσεις του πετρελαίου ι θέρµανσης θα γίνονται εντός τριών (3) ηµερών από 
σχετική ειδοποίηση προς τον προµηθευτή, στις εγκαταστάσεις της ΠΕ Καρδίτσας, µε 
µέριµνα του αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου της σύµβασης  και σε ποσότητες 

ανάλογες µε τις ανάγκες της Μονάδας.  
Η παράδοση πετρελαίου κίνησης για οχήµατα και βενζίνης για οχήµατα και δίτροχα θα 
γίνεται στο κατάστηµα του προµηθευτή για κάθε αυτοκίνητο ή δίτροχο µε ειδική εντολή 
(διατακτική). Ο προµηθευτής θα παραλαµβάνει την εντολή και αφού παραδώσει το 
αναφερόµενο σε αυτήν επακριβώς καύσιµο θα εκδίδει ανάλογο ∆ελτίο Αποστολής, επί 
του οποίου θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς η ποσότητα και το είδος 

καυσίµου που παραδόθηκε, καθώς και τιµή πώλησης του καυσίµου την ώρα της 
παράδοσης.  
Η παρακολούθηση της παράδοσης των υγρών καυσίµων του προµηθευτή και η 
πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνετε από την Επιτροπές 
Παραλαβής της Π Ε Καρδίτσας οι οποίες θα υπογράφουν και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο 
παραλαβής.  

Αν τα καύσιµα παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και 
µέχρι λήξης του χρόνου της τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθ. 
206 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής 
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων καυσίµων, προ ΦΠΑ.  

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για παράδοση ή 
αντικατάσταση των καυσίµων, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται 
ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.  
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του 

προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο 
ποσό.  
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα 
τα µέλη της Ένωσης.  
Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά την παραλαβή, την παράδοση την απόρριψη συµβατικών 

υλικών και τους όρους αντικατάστασης αυτών, ισχύουν τα ειδικώς οριζόµενα στα άρθρα 
206 έως 214 Ν.4412/2016.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28Ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν µέρει 
στα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση που θα 
συνυπογραφεί µε τη ΠΕ Καρδίτσας-Περιφέρεια Θεσσαλίας .  
Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει µέρος του συµβατικού τιµήµατος της 
υπογραφείσας σύµβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην 

Ελλάδα, µετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την 
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περίπτωση ο ανάδοχος ενηµερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το 
σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας 

αναφορικά µε τη εξέλιξη της σύµβασης εκχώρησης µεταξύ του αναδόχου και της 
τελευταίας. Ειδικότερα δε εάν λόγω έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύµβασης, 
επιβολή και καταλογισµός ρητρών καθώς και λόγω άλλων συναφών περιστάσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και στη σύµβαση, ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.  
 

ΑΡΘΡΟ 29Ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική ή µερική 
απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος του αναδόχου, 

(2) Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του αναδόχου, (3) Πληµµύρα (4) Σεισµός, (5) 
Πόλεµος.  
Ο ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του 
αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή 
του αιτήµατος.  
 
ΑΡΘΡΟ 30Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό,  
β) σε περίπτωση που εφόσον δεν παρέδωσε τα καύσιµα µέσα στον συµβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 
της παρούσας ∆ιακήρυξης.  
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα καύσιµα δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή 
αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύµβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική ή µερική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης.  

Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας από 
την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του 
αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. . 
4412/2016. 
  
ΑΡΘΡΟ 31ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 4 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016 
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και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 
σύµβασης,  
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  
 
ΑΡΘΡΟ 32Ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ  
Ο ανάδοχος και η Π Ε Καρδίτσας  θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 
της σύµβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά 
∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια της Λάρισας , σύµφωνα µε την κείµενη 
Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, 
να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε 

διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους 
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω 
παράγραφο.  
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αυτή θα 
ρυθµίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ]  
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ  
Στόχος των τεχνικών προδιαγραφών είναι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές 
Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήµης κλπ, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη από 
τους διαγωνιζόµενους (προσφέροντες).  

Οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόµενοι είναι οι ακόλουθες:  
ü Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης, πρέπει να είναι ποιότητας 
όµοιας µε εκείνης των καυσίµων τα οποία παράγονται από τα κρατικά διυλιστήρια. Η 
ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει στη διάθεσή της ∆ελτίο Χηµικής Εξέτασης από το 
Γενικό Χηµείο του Κράτους σχετικά µε την ποιότητα του υπό προµήθεια καυσίµου.  

ü Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενο πετρέλαιο θέρµανσης 
είναι σύµφωνο µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένο από ξένα σώµατα, προσµίξεις κλπ. και 
ότι είναι κατάλληλο από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία το προορίζει η 
Υπηρεσία. Επιπλέον, ότι τα προσφερόµενο είδος πληροί τη σχετική νοµοθεσία περί 
εµπορίας, ασφάλειας, µεταφοράς, αποθήκευσης και τυποποίησης καυσίµων– 
πετρελαιοειδών.  

ü Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ∆Α). Σε καµία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµιξή της µε βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο.  

ü Τονίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα 
καύσιµα, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούµενες 
προδιαγραφές, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.  
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ΜΕΡΟΣ Γ’  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(Ο παρακάτω πίνακας συµπληρώνεται και τοποθετείται στο φάκελο της Οικονοµικής 
Προσφοράς)  
Της 
επιχείρησης:.....................................................................................................................................
................  
µε έδρα:∆.Ε..................................................................................... 

.......................................................................  
Fax:...................................................................................................................................................
........................  
Τηλεφ: ........................................................................  
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού µε τίτλο «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» και των συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας, δηλώνω ότι συµφωνώ απόλυτα 

µε όλα τα ανωτέρω και υποβάλλω την παρούσα προσφορά, ως ακολούθως 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  Ποσοστό έκπτωσης*  

1  Βενζίνη Αµόλυβδη για 

οχήµατα και δίτροχα  

……………………………... 

(αριθµητικώς)  

..…………………………………

…………………………………

………………………..  

(ολογράφως)  

2  Πετρέλαιο κίνησης για 

οχήµατα,  

……………………………... 

(αριθµητικώς)  

…………………………………

…………………………………

……………………………..(ολ

ογράφως)  

3  Πετρέλαιο θέρµανσης  ……………………………... 

(αριθµητικώς)  

…………………………………

…………………………………

…………………………..  

(ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ηµεροµηνία  

 
 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή µέρος των υπό προµήθεια υγρών 
καυσίµων και ανά κατηγορία.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι:  
 
Ως κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του προµηθευτή 
ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) το οποίο υπολογίζεται στην 
εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενη από τον αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

κάθε φορά φορέα ή από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κάθε φορά Μέση Λιανική Τιµή πώλησης του είδους 
καυσίµου (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνες εν γένει) κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
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*Στην τιµή που θα προκύψει µετά την προσφερθείσα έκπτωση, περιλαµβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (µεταφορικά κ.λ.π.), εκτός από το 
Φ.Π.Α., για την παράδοση των καυσίµων στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 

από την παρούσα διακήρυξη. 
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ΜΕΡΟΣ ∆’  
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία Τράπεζας...............................................................................  
Κατάστηµα.............................................................................................  
Ηµεροµηνία Έκδοσης..........  
Προς: ΠΕ Καρδίτσας-Περιφέρεια Θεσσαλίας  
∆ιεύθυνση: Κουµουννδούρου 29 
Εγγύηση µας υπ΄αριθµ. …………………………………………………………………….. ποσού 

ολογράφως: 
…………………………………………………………………………………(αριθµητικώς:……………
……………) ευρώ.  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ολογράφως: …………………..……………………… 

(αριθµητικώς:…………………………) ευρώ.  
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
…………………………………………, ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση)......................... ή  

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ....................................., ΑΦΜ: 

………………………….., (διεύθυνση)…………………………………………………………….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νοµικών προσώπων  
 
α) (πλήρη επωνυµία) ......................., ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. β) 
(πλήρη επωνυµία) ......................., ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….  

γ) (πλήρη επωνυµία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….  
(συµπληρώνεται για όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)  
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για την καλή εκτέλεση της σύµβασης σύµφωνα µε την ΑΠ: …………………. ∆ιακήρυξη για 

την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για τις ανάγκες της ΠΕ 
Καρδίτσας για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31.12.2019. Ηµεροµηνία διενέργειας 
διαγωνισµού ……………………………………….  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµιά από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 31.12.2019.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΜΕΡΟΣ Ε’  
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Καρδίτσας. 

ΣΧΕ�ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε. ΚΑΡ�ΙΤΣΑΣ)» 
 
 
Στη Λάρισα σήµερα την………… ηµέρα ……………….  του µηνός…….…….. του έτους  2019, µεταξύ 
των: 
 
1) Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου, Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

νοµίµως εκπροσωπούµενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο 
(εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 

 
2) Της …………………………. εταιρίας υγρών καυσίµων …………. νοµίµως εκπροσωπούµενης από 

τον ……………... ……………….., µε έδρα την …………………………………, µε Α.Φ.Μ. …………………., 
2.Ο.Υ. ………………..… (εφεξής ο «Ανάδοχος») 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης 
2.Το Π.2. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2011) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
3.του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
4.Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «2ηµοσιονοµική 2ιαχείριση και Ευθύνη» όπως 
ισχύει 
5.το π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 2ιατάκτες” 
6.του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
7.του ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
8.της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές»,   
9.του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
10.του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
11.του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 2ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 2ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
12.του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα 2ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
13.του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
14.του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα 2ιοικητικής 2ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
15.του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 2ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”,  
16.του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
17.του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  
18.του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αναθέτουσας αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
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19.της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.05.2017) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθµιση ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 2ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ2ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.», 
20.της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών 2ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.2Η.Σ.),των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων 
εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω,. 
22.Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις  του προϋπολογισµού 2019 στο Φορέα 073 ΚΑΕ 1511.01: 
200.000,00 € 1512.01 : 60.000,00 της ΠΕ  Καρδίτσας και τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα 
βαρύνουν τον προϋπολογισµό το 2019. 

23.Το αριθµ……………………. πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ2ΗΣ για το οποίο υπήρξε έγκριση µε το 
αριθµ……………………………... 

24.Την αριθµ……………………. πρακτικό …………………………………. απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης 
για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού καύσιµων κίνησης και θέρµανσης για τις 
υπηρεσιακές ανάγκες της ΠΕ Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας  

25.Τις αριθµ. ………………………………………………… αποφάσεις πολυετούς  ανάληψης υποχρεώσεις 
για την πραγµατοποίηση της δαπάνης και δέσµευση της αναγκαίας πίστωσης για την προµήθεια 
καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΠΕ Καρδίτσας Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

26.Την αριθ…………………….. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί 
ανάδειξης αναδόχων 
 

συνοµολογούν, συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους: 
1.1. Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι η προµήθεια πετρελαιοειδών και ειδικότερα 
Πετρελαίου Θέρµανσης και Κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 
1.2. Η προµήθεια και οι υποστηρικτικές αυτής υπηρεσίες, θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της προκήρυξης του έργου, την κατατεθειµένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς 
και σύµφωνα µε τους όρους του ν.4412/2016 (Α' 147) για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις 
διατάξεις της προκήρυξης του εν λόγω έργου. 
Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειµένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται 
από την Αναθέτουσα Αρχή η υλοποίησή του, είναι: 

I. Τα είδη & οι ποσότητες της προµήθειας 
II. Η προσφερόµενη έκπτωση 
ΙΙΙ. Η εκάστοτε µέση λιανική τιµή πώλησης 

1.4. Για τις ανάγκες της παρούσας σύµβασης ορίζεται υπεύθυνος εκτέλεσης των προµηθειών 
από την πλευρά του Αναδόχου, ………………………., ο οποίος είναι αρµόδιος για την υποβολή στην 
Αναθέτουσα Αρχή εκ µέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της οµαλής εκτέλεσης της των προµηθειών από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα και µε την παρούσα σύµβαση και τα συστήµατα παρακολούθησης 
και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωµα να αναπτύξει. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
2.1. Τα συµβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: 

α) Σύµβαση 
β) 2ιακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 
γ) Προσφορά του Αναδόχου 
δ) Κατακυρωτική απόφαση 
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2.2. Τροποποίηση των όρων της συµβάσεως αυτής είναι δυνατή µόνο µε κοινή συµφωνία των 
µερών και γίνεται αποκλειστικά µε έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους 
συµβαλλοµένους. 
2.3. Η παρούσα Σύµβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε µετάφρασή της σε 
άλλη γλώσσα θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 
2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ 
αυτών µπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 8 & 9 κατωτέρω. 
2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. 
του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται µόνο 
εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδροµικώς ή µε courier ή µε τηλεοµοιοτυπία είτε να 
παραδίδεται δια χειρός, προκειµένου το περιεχόµενό τους να είναι δεσµευτικό για τα 
συµβαλλόµενα µέρη, αποκλειόµενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης µορφής επικοινωνίας. 
Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή, στο 
πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: �ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1. Το συµβατικό έργο θα περαιωθεί κατά την περίοδο από την υπογραφή της παρούσας και 
για ένα (1) έτος. 
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συµβάσεων προµηθειών για δύο (2) µήνες (ή παραπάνω 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις) από τη συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης των 
προµηθειών µε τους ίδιους όρους, µετά την έγγραφη συµφωνία µε τον ανάδοχο προµηθευτή 
που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της παρούσης διακήρυξης. 
3.2 Για την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος προσκόµισε Εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ίση µε το 5% (άνευ ΦΠΑ) της προϋπολογισµού του Υποέργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
 

 
Προϋπολογισθεί

σα δαπάνη 

+15% 
δικαίωµα 

προαίρεσης 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

συµπεριλαµβανοµένου 
δικαιώµατος 
προαίρεσης 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

49.109,60  8.666,40 57.776,00 

ΦΠΑ (24%) 11.786,30 2.079,93  13.866,24 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

    71.642,24 

Οι τιµές είναι εκτιµώµενες βάσει τρεχουσών τιµολογιακών δεικτών κατά τη δηµοσίευση της 
1/2019 2ιακήρυξης και τελούν υπό αναπροσαρµογή, αναλόγως της διακύµανσης που 
υφίστανται οι µέσες τιµές λιανικής πώλησης στον αντίστοιχο Νοµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
Το συµβατικό κόστος προσδιορίζεται από την αντίστοιχη κατακυρωθείσα … έκπτωση στη µέση 
λιανική τιµή πώλησης, η οποία θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης κατά την προµήθεια των καυσίµων, ήτοι 
να προσαυξήσει κατά 15% 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 ισχύουσα νοµοθεσία. 
Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται πλήρως τα προβλεπόµενα έξοδα για την εκτέλεση των 
προµηθειών. 
Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει τµηµατικά µε την πρόοδο εκτέλεσης των προµηθειών από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύµφωνα µε την 
καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης 
προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. 

- Πρωτόκολλο/αποδεικτικό παραλαβής καυσίµων. 
- Τιµολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
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- Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 

- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται: 

- α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής 2ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Επί της 
εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
20%. 

- β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής ή τροποποιητικής σύµβασης 
καθώς και επί κάθε είδους δικαιώµατος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ 3 Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθµό 
1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου 
3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόµου 2198/94 (43 Α΄/22-3-94 
παρακρατείται φόρος 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των καυσίµων κίνησης 
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης και βενζίνης super) και θα βαρύνει τον 
προµηθευτή. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου 
εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 5: �ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΙ�Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Οι παρεχόµενες προµήθειες που συµφωνούνται µε την παρούσα, αφορούν τις εξής δηµόσιες 
υπηρεσίες: 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ �ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2ΝΣΗ 2ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ2ΙΤΣΑΣ 

ΕΙ�ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Βενζίνη 
Αµόλυβδη 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) 4.000 - - 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 - - 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

3.203,20  - - 

ΦΠΑ (24%) 716,00 - - 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

3.919,97 - - 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ �ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ2ΙΤΣΑΣ 

ΕΙ�ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Βενζίνη 
Αµόλυβδη 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT)  - - 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

2.000 - - 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1.601,60 - - 

ΦΠΑ (24%) 384,38  - - 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

1.985,98 - - 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ �ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ2ΙΤΣΑΣ 

ΕΙ�ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Βενζίνη 
Αµόλυβδη 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT)  35.000 - 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

  - 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 37.739,00 - 

ΦΠΑ (24%)  9.124,32 - 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

 46.863,32 - 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ �ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (4) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ2ΙΤΣΑΣ 

ΕΙ�ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Βενζίνη 
Αµόλυβδη 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT)  - 10.000 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 - - 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  - 11.975,00 

ΦΠΑ (24%)  - 2.874,00 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

 - 14.849,00 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ �ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ2ΙΤΣΑΣ 

ΕΙ�ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Βενζίνη 
Αµόλυβδη 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) 1.500 - - 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 - - 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1.201,20 - - 

ΦΠΑ (24%) 288,29 - - 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

1.489,49 - - 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ �ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ2ΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ2ΙΤΣΑΣ 

ΕΙ�ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Βενζίνη 
Αµόλυβδη 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) 1.500 - - 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 - - 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1.201,20  - - 

ΦΠΑ (24%) 288,29  - - 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

1.489,49 - - 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ�ΟΧΟΥ 
Η προµήθεια αφορά τα εξής: 

ΕΙ�Η ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
- Πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο κίνησης. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Η ποιότητα των υγρών καυσίµων θα είναι σύµφωνη προς τις προδιαγραφές του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους και των Κρατικών 2ιυλιστηρίων. 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ�ΟΣΗΣ 
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.2.2. και ιδρυµάτων, θα γίνεται από τα σηµεία διανοµής του 
προµηθευτή. 
Τα σηµεία 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. 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑ�ΟΣΗ 
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 2ιεύθυνση 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 2.Υ. και τα Ν.Π.2.2. µε υγρά καύσιµα κατά 
προτεραιότητα. 
Αν στην παραπάνω περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προµήθεια υγρών καυσίµων τότε 
παρέχεται δυνατότητα στα Ν.Π.2.2. και τα Ιδρύµατα να προµηθεύονται τα καύσιµα 
από το ελεύθερο εµπόριο. 
H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόµενες από τον ν.4412/2016 
κυρώσεις, για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από την πλευρά του 
προµηθευτή και κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής.  
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Απαγορεύεται ρητά η µε οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν µέρει του έργου από τον 
Ανάδοχο σε τρίτους, εφόσον δεν έχει γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην «5.2. Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις» της 
διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ�ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι προµήθειες δεν εκτελέστηκαν µε ευθύνη του 
2ηµοσίου. 





[32] 

 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλεται 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 η κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή µερικής της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η µε 
αριθµό……………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους ………………………, µε ηµεροµηνία 
λήξης την ………………. µε δικαίωµα παράτασης ισχύος κατόπιν απλού εµπρόθεσµου αιτήµατος 
της Αναθέτουσας Αρχής, της ………………………… 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των 
προµηθειών. 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, τους όρους προσφοράς του αναδόχου και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση, αρµόδια δικαστήρια για 
την επίλυσή της συµφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Λάρισας. 
 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα τεύχη. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ�ΟΧΟ 

  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΤΕΥ∆  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ �ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ�) 
[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 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) 

- Ονοµασία: [Περιφέρεια Θεσσαλίας – �/ΝΣΗ �ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΑΡ�ΙΤΣΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ2ΗΣ : [5007] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Κουµουνδούρου 29, Καρδίτσα, 43132] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Μπαϊράµη Βασιλική ] 
- Τηλέφωνο: [24413 -50137] 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [v.mpairami@thessaly.gov.gr] 

- 2ιεύθυνση στο 2ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): [Συνοπτικός 
�ιαγωνισµός για την Προµήθεια Υγρώ ν Κα υ σί µων  της ΠΕ Καρδίτσας - Α. Προµήθεια πετρελαίου Θέρµανσης 
(CPV:09135100-5), Β. πετρελαίου κίνηση ς (CPV: 09134100-8), Γ.Αµόλυβδης βενζίνης  (CPV:09132100-4 )] 

- Κωδικός στο ΚΗΜ2ΗΣ: [……………………………] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Προµήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων :  [ 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΝΠ∆∆ 

ΛΙΤΡΑ 

Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Βενζίνη 
Αµόλυβ

δη 

1 ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ 4.000 0,00 0,00 

2 
ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

2.000 0,00 0,00 

3 ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 35.000,00 0,00 
4 ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 10.000 
5 ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (4) 1.000 0,00 0,00 
6 ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ∆ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.500 0,00 0,00 
7 ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 1.500 0,00 0,00 

              ] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ 1  /2019] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

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 εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 

[……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι3 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
2ιεύθυνση στο 2ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία 
επιχείρηση4; 

[……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα 
…): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που 
συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 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. 

[……] 

 
 
  

                                                           
3 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
4 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. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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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 αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα 
να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον 
απαιτείται: 

[……] 
[……] 

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

[……] 

 
 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
6
  

Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. 
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 

 
 
 

�: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός 
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 προτεινόµενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης 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). 

 
  

                                                           
6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ́  του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α  ́ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν 

τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες7 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση8� 
2. δωροδοκία9,10� 
3. απάτη11� 
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες12� 
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας13� 
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων14. 

 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 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 ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 
ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,  

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]� β) [……] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: γ) 2ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

                                                           
7 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.  
8 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). 
9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
10 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). 
11 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. 
12 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 περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
13 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”. 
14 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.". 
15 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 ) 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





[37] 

 

 Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός φορέας 
έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν20: [……] 

 
 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; 2ιευκρινίστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ;22 
 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α)[……]� α)[……]� 
β)[……] β)[……] 
  
γ.1) [] Ναι [] Όχι  γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  
-[……] -[……] 
-[……] -[……] 

γ.2)[……] γ.2)[……] 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς πληροφορίες 
[……] 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 23 
[……][……][……] 

 
  

                                                           
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 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)  
20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ̓ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει 

να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
21 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).  
22 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  
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίουi; 

[] Ναι [] Όχι  
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις24 : 

• πτώχευση  
• αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο 
• διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 

 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- 2ιευκρινίστε 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 επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις25  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 
 

�. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
 
  

                                                           
24 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
25 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως 2 του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
26

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 
 
 
 

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
 

�: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
 
 
 

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια 
επιλογής υποψηφίων 

 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 

 

  

                                                           
26 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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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 καθυστέρηση, 
να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται27, εκτός 
εάν : 

 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν28. 

 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην [Περιφέρεια Θεσσαλίας – Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς της παρούσας Σύµβασης µε αντικείµενο την [Συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων της Περιφερειακής  Ενότητας  Καρδίτσας]. 
 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) (από τους υπόχρεους σύµφωνα µε τα δηλωθέντα πρόσωπα στο Μέρος ΙΙ.Β του 

παρόντος ΤΕΥΔ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
i
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

                                                           
27 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
28 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. 

 




