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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020. 

(ΑΡ. ΔΙΑΚ. 01/2019- ΕΣΗΔΗΣ 72209) 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ »  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α )́ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπ.Αυτοδιοίκησης. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] κ.λ.π.. 
4. Tην αρ. 15840/156612 (ΦΕΚ 4788 τ.Β/26-10-2018) απόφαση του Συντoνιστή 
Αποκεντρωμένης Δ/σης. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας "Έγκριση της 146/2018 (ορθή 
επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 
222/τ.Α’/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει. 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014)  

6. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014).  

7. Τον ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8. To N.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α’ 
93/14-04-2014).  

9. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120/29-5-2013) 
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10. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες » 
11. Την παρ. 1 εδάφιο γ του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/11.4.2012 «ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη  
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

12. Του ν. 3548/2007 (α΄68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις¨» 
13.Το απόσπασμα πρακτικού 13/15-11-2018 Θέμα 1ο : "Εισηγητική έκθεση επί της 
συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας, μετά την 
γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α."  ΑΔΑ: 
ΩΑΙ47ΛΡ-ΙΦΞ. 
14. Τα έγγραφα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων με τα οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες σε 
καύσιμα για το διάστημα από Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι Δεκέμβριο του 2020, ήτοι  (16) δεκαέξι 
μήνες. 
15. Το αριθμ. Οικ. 1506/60617/12.03.2019 έγγραφο μελέτη του Τμ. Προμηθειών Της 
Περιφερειακής  Ενότητας Τρικάλων. 
16. Την ανάγκη προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών (κίνησης, 
θέρμανσης και λιπαντικών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων τα έτη 2019-2020. 
17. Το με αριθμ. Πρωτ. 1315/60602/12-3-2019  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Τμήμα 
Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων με το οποίο αποτυπώνονται οι ανάγκες για υγρά 
καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης & λιπαντικά) για το 
διάστημα από Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι Δεκέμβριο του 2020, ήτοι περίπου  (16) δεκαέξι μήνες. 

18. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
εγγράφουν σε ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν. 
19. Το Αριθ.. Αίτημα 1070/2019 Π.Σ. του Τμήματος  Λογιστικής και Οικονομικής 
Διαχείρισης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ  1511 ΠΟΣΟ   92.000,00  € με εγκριθείσα πίστωση για το 
έτος 2019: 230.000,00 € 
20. Το Αριθ.. Αίτημα 1071/2019 Π.Σ. του Τμήματος  Λογιστικής και Οικονομικής 
Διαχείρισης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ  1512 ΠΟΣΟ   19.000,00  € με εγκριθείσα πίστωση για το 
έτος 2019 : 85.000,00 €. 
21. Την υπ’αρ. 645/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης οικ. Έτους 2019 για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης, 
θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για τα έτη 2019 – 
2020» με ΑΔΑ : ΩΞΒ97ΛΡ-ΜΑΣ. 
22. Την υπ’αρ. 645/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του άρθρου 67 Ν. 4270/2014» με ΑΔΑ: 
ΩΞΒ97ΛΡ-ΜΑΣ. 
23. Την υπ’ αρ. 645/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 
όρων για διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τα έτη 2019-2020  με ΑΔΑ: ΩΞΒ97ΛΡ-
ΜΑΣ. 
24. Την υπ’ αρ. 645/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Έγκριση 
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών στα πλαίσια 
του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων 
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κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για τα έτη 
2019 – 2020. 
25.  Το πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 19REQ004620969 2019-03-15 

21. Την υπ.αριθ. 982 Ανάληψη Δέσμευσης πίστωσης ύψους 92.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον ΚΑΕ  1511 
(υγρά καύσιμα-λιπαντικά)  για το έτος 2019, με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ:  
19REQ004659651 2019-03-21 

22. Την υπ.αριθ. 983 Ανάληψη Δέσμευσης πίστωσης ύψους 19.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον ΚΑΕ  1512 
(πετρέλαιο θέρμανσης)  για το έτος 2019, με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ:  
19REQ004659712 2019-03-21 

24. Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών 
(καυσίμων κίνησης, θέρμανσης - λιπαντικών) για την κάλυψη των αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα 
(πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη) η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην  εκάστοτε διαµορφούµενη μέση λιανική τιμή 
πώλησης των καυσίμων κατά την ημέρα παράδοσης του Τμήματος Εμπορίου  της 
Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και για τα λιπαντικά τη 
χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο. 

Συνολικός προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2018-2019, 415.856,31 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και του δικαιώματος προαίρεσης 10 % όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα. 
 
1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι 
προσφορές από τους οικονομικούς φορείς.  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr .  
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Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας λήξης της ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφοράς καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Ο χρόνος υποβολής 
της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του 4412/2016 και το άρθρο 9 της ΥΠ 56902/15 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ η αναθέτουσα αρχή θα 
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση της. 

3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής.  

4. Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας»,  την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι 
ως εξής:  
α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
β) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών  
γ) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :  
-Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 
-Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  
μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται 
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης  
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 

 5. Ο Προϋπολογισμός συνοπτικά έχει ως εξής:   
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TMHMA 1:  

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

Α/
Α 

Ε Ι Δ Ο Σ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ/Λ
ΙΤΡΟ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΑ ΣΕ € 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(24%) 

ΠΡΟΑΙΡΕΣ
Η  10% 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ & 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  

10% 
 

1. 
Πετρέλαιο 
θέρμανση

ς 

90.877,63 
lit 

0,839 76.246,33 94.545,45 9.454,55 

 
 

104.000,00 
 
 
 

2. 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

171.945,53 
lit 

1,083 
 

186.217,01 
 

230.909,09 

 
 
23.090,91 

 
 

254.000,00 
 
 

3. 
Βενζίνη 
αμόλυβδη 

27.711,04 
lit 

1,217 33.724,34 41.818,18 

 
 

4.181,82 

 
 

46.000,00 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

296.187,68 
 

367.272,72 36.727,27 
 

404.000,00 

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ € 

(χωρίς ΦΠΑ 
24%) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ 

24%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ € 

(με ΦΠΑ 24%) 
 

1 

TMHMA 2 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

DIESEL 15W-40 
ACEA E7,A3/B4, 

API CI-4/SL, 

820 ΛΙΤΡΑ 4,18 3.427,60 

 
 

4.250,22 

2 

TMHMA 3  
ΛΑΔΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Τ68 DIN 51524  

820 ΛΙΤΡΑ 2,14 1.754,80 2.175,95 

3 

TMHMA 4 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 15W-
40 ACEA A3/B4, 

API SL-CF 

205 ΛΙΤΡΑ 3,22 660,10 

 
818,52 
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6. Η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής CPV : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (cpv-
09135100-5), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (cpv-09134100-8), ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
(cpv-09132100-4)  και ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (cpv-24951100−6). 
7. Οι Οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για το 
σύνολο του Τμήματος 1 – Υγρά Καύσιμα και για επιμέρους, ένα ή περισσότερα 
τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων των λιπαντικών (δεν υπάρχει 
μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα).  
Οι Οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο 
των ποσοτήτων του Τμήματος 1 (Υγρά καύσιμα)  και για το σύνολο των 
ποσοτήτων ανά τμήμα των Λιπαντικών. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το 
σύνολο των ποσοτήτων των προς προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
8. Συγκεκριμένα και  αποκλειστικά για το Τμήμα 1 (Υγρά καύσιμα), σε περίπτωση 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνθήκες οι οποίες απαιτούν αυξημένη κατανάλωση 
συγκεκριμένου καυσίμου κίνησης (αμόλυβδη ή πετρέλαιο) ανάλογα με τα οχήματα ή 
μηχανήματα έργου ή εργαλεία που πρέπει να κινηθούν για την εξυπηρέτηση της 
αποστολής των σχετικών Υπηρεσιών, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων δύναται να 
διαφοροποιήσει τις ποσότητες κατανάλωσης μεταξύ των δύο ειδών (Αμόλυβδης 
βενζίνης και Πετρελαίου Κίνησης) υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση 
του συνολικού συμβατικού ποσού και για τα δύο είδη καυσίμου κίνησης ανά τμήμα.  
9. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., που 
ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με προμήθειες, σχετικές με το 
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Στην περίπτωση των ενώσεων ή των 
κοινοπραξιών δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς 
από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.  
10. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.  

 
 

4 

TMHMA 5 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

DIESEL 20W-50 
ACEA A/2B2, API 

CG-4/CF,SL 

615 ΛΙΤΡΑ 2,99 1.838,85 2.280,17 

5 
TMHMA 6 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
80-90 GLS 

205 ΛΙΤΡΑ 4,44 910,20 1.128,65 

6 
TMHMA 7 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 
-40* 

200 ΛΙΤΡΑ 4,85 970,00 1.202,80 
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- Ημερομηνία αποστολής  στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  
22-03-2019  
- Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο: 22-03-2019  
- Ημερομηνία Ανάρτησης της παρούσας  στο www.promitheus.gov.gr : 22-03-2019 
11. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
αναλυτικό Προϋπολογισμό, και  ισχύος τουλάχιστον 190 ημερών από την επόμενη 
λήξης της  ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς.  
12. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (από την επόμενη 
λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς εν προκειμένω ).  
13. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε 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 αργότερο έξι 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 είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 
των αλλαγών.  
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 
προθεσμιών. 
14. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη της 
προμήθειας, στην οποία αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση 
της σύμβασης ή ο διαγωνισμός διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.   
15. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και 
τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή παραρτήματα.  

Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΤΜΗΜΑ 1) 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΤΜΗΜΑ 2-7) 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΕΝΙΑΙΟ  ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΕΕΕΣ) 
 
16. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού – Πληροφορίες:  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση 
http://www.thessaly.gov.gr και www.promitheus.gov.gr . Παροχή Διευκρινίσεων επί 
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της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας, και συγκεκριμένα από τον Αθ. 
Τζέλη  (τηλ. 2431046326).  
Σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4412/2016, σε περίπτωση που ζητηθούν από 
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά εντός εφτά (7) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.  
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων  να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψήφιους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι : 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Για την σχετική προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, 
κοινοπραξίες προμηθευτών, που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και 
διακίνηση καυσίμων κίνησης και λιπαντικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου pdf τα εξής δικαιολογητικά 
τα οποία προβλέπονται στο άρθρο αρ. 93 του Ν.4412/16, και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ/Β/2677/21-
10-2013), και όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά  και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα 

 (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.           

Οι υποβαλλόμενες στον διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες  για 180 μέρες, αρ. 97 παρ. 4 του Ν.4412/16. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 
εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, 
κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 
εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ορίου, παράταση της προσφοράς τους, 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 
όσους παρετείναν τις προσφορές τους. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Α) Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά :   
1) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (E.E.E.Π.) ψηφιακά 
υπογεγραμμένο το οποίο συμπληρώνεται σε ηλεκτρονική μορφή από τους 
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Οικονομικούς Φορείς αποκλειστικά στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, 
σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII) 
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, 
είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 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 
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Σημ.: Το ανωτέρω έντυπο αντικαθιστά πλέον την υπεύθυνη δήλωση με την οποία 
βεβαιώνονταν οι προϋποθέσεις συμμετοχής/ αποκλεισμού στο διαγωνισμό και τα 
περιεχόμενα αυτού είναι διαθέσιμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII  της παρούσας. 

 
2) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης προ ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Προϋπολογισμό της παρούσας, 
και  ισχύος τουλάχιστον 190 ημερών από την επόμενη λήξης της  ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφοράς της Διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού 
παραρτήματος. (βλ. περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις στο άρθρο 11 της 
παρούσας).   
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία 
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση προσφοράς για 
περισσότερες από μία ομάδες, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που αντιστοιχούν 
σε αυτές, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με άθροισμα περισσότερων 
εγγυητικών επιστολών του υποψήφιου προμηθευτή.  

3) Τεχνική Προσφορά : Συντάσσεται συμπληρώνοντας ηλεκτρονικό αρχείο του 
Παραρτήματος V (υπεύθυνη δήλωση)  σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικές 
προδιαγραφές & ελάχιστες απαιτήσεις) το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται  σε μορφή pdf από τον προσφέροντα στον υποφάκελο.  

Στη συνέχεια ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική προσφορά 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, το 
σύστημα ( με εντολή του υποψηφίου) παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται.  

Η συμμόρφωση με τους ανωτέρω Ειδικούς όρους εκτέλεσης & Τεχνικές 
προδιαγραφές τεκμηριώνονται με την συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης του 
Παραρτήματος V (υπεύθυνη δήλωση)   της Διακήρυξης.  
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, π.χ.  η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην 
αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή.    
Η προσκόμιση των εγγράφων πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα 
αναγράφει με κεφαλαία τα εξής:   
 
 

 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31, Τ.Κ.42132 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ  21/04/2019» 

 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 

Διευκρινίσεις για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις:   
• Οι προσφορές, υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  
• 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.  
• Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση, βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ, (Ν.4250/2014, άρθρο 3).  
 
Διευκρινίσεις για την υποβολή –ηλεκτρονική και μη- των ανωτέρω δικαιολογητικών 
συμμετοχής:   

• Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου pdf και προσκομίζονται από αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

• Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου. pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει και σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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4.1 Οικονομική Προσφορά για την παρούσα διακήρυξη:  
 
Ο προϋπολογισμός (συμπ/νου ΦΠΑ 24% & δικαιώματος προαίρεσης 10%) έχει ως 
εξής:   
 

ΤΜΗΜΑ 1: 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

Α/
Α 

Ε Ι Δ Ο Σ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ/Λ
ΙΤΡΟ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΑ ΣΕ € 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(24%) 

ΠΡΟΑΙΡΕΣ
Η  10% 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ & 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  

10% 
 

1. 
Πετρέλαιο 
θέρμανση

ς 

90.877,63 
lit 

0,839 76.246,33 94.545,45 9.454,55 

 
 

104.000,00 
 
 
 

2. 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

171.945,53 
lit 

1,083 
 

186.217,01 
 

230.909,09 

 
 
23.090,91 

 
 

254.000,00 
 
 

3. 
Βενζίνη 
αμόλυβδη 

27.711,04 
lit 

1,217 33.724,34 41.818,18 

 
 

4.181,82 

 
 

46.000,00 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

296.187,68 
 

367.272,72 36.727,27 
 

404.000,00 

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ € 

(χωρίς ΦΠΑ 
24%) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ 

24%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ € 

(με ΦΠΑ 24%) 
 

1 

TMHMA 2 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

DIESEL 15W-40 
ACEA E7,A3/B4, 

API CI-4/SL, 

820 ΛΙΤΡΑ 4,18 3.427,60 

 
 

4.250,22 

2 

 
TMHMA 3  
ΛΑΔΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Τ68 DIN 51524  

820 ΛΙΤΡΑ 2,14 1.754,80 2.175,95 
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• Οι Οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για το 
σύνολο του Τμήματος 1 – Υγρά Καύσιμα και για επιμέρους, ένα ή περισσότερα 
τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων των Λιπαντικών  (δεν υπάρχει μέγιστος 
αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα).  

• Οι Οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των 
ποσοτήτων των Τμημάτων (Υγρά καύσιμα)  και για το σύνολο των ποσοτήτων ανά 
τμήμα των Λιπαντικών. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των 
ποσοτήτων των προς προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

 
4.2 Περιεχόμενα και τρόπος υποβολής  υποφακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»:  

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ 1  

Σημειώνεται ότι στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν είναι δυνατή η καταχώρηση 
ποσοστού έκπτωσης. Έτσι, το % ποσοστό της προσφοράς θα αποτυπωθεί έμμεσα, με 
την καταχώρηση στο σύστημα της τιμής σε ΕΥΡΩ/lt που προκύπτει μετά την 
εφαρμογή της έκπτωσης, αλλά στη συνέχεια άμεσα με την αναγραφή του στο 
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί και θα υποβληθεί ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να αποτυπώσουν το ποσό σε ευρώ ανά λίτρο (που προκύπτει μετά την εφαρμογή της 
έκπτωσης επί του προϋπολογισμού), για κάθε είδος καυσίμου που περιλαμβάνει/ουν 
η/οι ομάδα/ες ή τα τμήματα  για την οποία κατατίθεται η προσφορά. Το σύστημα θα 
υπολογίσει το συνολικό ύψος της προσφοράς για το αντίστοιχο τμήμα. 
Στην συνέχεια (με εντολή του υποψηφίου) το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf (επονομαζόμενο και ως «εκτύπωση» Οικονομικής 
Προσφοράς Προμηθευτή) το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

3 

 
TMHMA 4 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 15W-
40 ACEA A3/B4, 

API SL-CF 
 

205 ΛΙΤΡΑ 3,22 660,10 

 
818,52 

 
 

4 

TMHMA 5 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

DIESEL 20W-50 
ACEA A/2B2, API 

CG-4/CF,SL 

615 ΛΙΤΡΑ 2,99 1.838,85 2.280,17 

5 
TMHMA 6 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
80-90 GLS 

205 ΛΙΤΡΑ 4,44 910,20 1.128,65 

6 
TMHMA 7 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 
-40* 

200 ΛΙΤΡΑ 4,85 970,00 1.202,80 
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Επιπλέον, στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» επί ποινή 
απορρίψεως υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
ψηφιακά σε .pdf, το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σύμφωνα 
με το σχετικό Υπόδειγμα Παράρτημα VI (ΤΜΗΜΑ 1 ). Σε αυτό αποτυπώνεται 
ΡΗΤΑ το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του υποψηφίου και θα πρέπει να 
συμφωνεί με τις τιμές που ανάγονται από την εφαρμογή του στην αντίστοιχη 
τιμή του καυσίμου ανά λίτρο. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από 
το σύστημα ηλεκτρονική απόδειξη. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου 
της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, μετά την σχετική γνωμοδότηση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με 
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 
για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
 

Β) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
αποτυπώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή σε ευρώ ανά λίτρο ανά τμήμα/τμήματα, 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Στην συνέχεια (με εντολή του υποψηφίου) το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
(επονομαζόμενο και ως «εκτύπωση» Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή) το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Επιπλέον, στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» επί ποινή 
απορρίψεως υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
ψηφιακά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα Παράρτημα VI Ι (ΤΜΗΜΑ 2-
7) .  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται.  
Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το σύστημα 
ηλεκτρονική απόδειξη. 

4.3 Κριτήριο Ανάθεσης & Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς:  

1. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοειδών, κριτήριο 
κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη) η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και συγκεκριμένα το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην  εκάστοτε διαµορφούµενη 
μέση λιανική τιμή πώλησης των καυσίμων κατά την ημέρα παράδοσης του Τμήματος 
Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και  για τα 
λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο. 
Τα προσφερόμενα από αυτόν είδη να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

2. Το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας θα καθορίζει τις 
παραπάνω χονδρικές ή λιανικές μέσες τιμές στα αντίστοιχα όρια δικαιοδοσίας της σε 
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εβδομαδιαία βάση εκδίδοντας σχετικό Δελτίο Τιμών Καυσίμων και τούτο, καθώς οι 
τιμές είναι διαρκώς κυμαινόμενες χρονικά και ανά περιοχή. 
3. Το νόμισμα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισμοί και οι επί τοις % αναγωγές 
είναι το ΕΥΡΩ. 
4. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ και σε παράθεση μέχρι και τριών (3) 
δεκαδικών ψηφίων. 
5. Για την παράθεση των τιμών της Προσφοράς τους οι οικονομικοί φορείς είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Τεύχους Οικονομικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI & VII  της παρούσας αντίστοιχα. 
6. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται και υποβάλλεται η προσφορά ορίζεται η 
Ελληνική. 
8. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

4.4 Λόγοι απόρριψης προσφορών : 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της 
β) Εφόσον η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης είναι ασυνεπής μεταξύ ποσοστού και 
τιμής συστήματος, δηλαδή εάν η δηλωθείσα τιμή σε € στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ έχει 
απόκλιση από το δηλωθέν ποσοστό στην φόρμα της παρούσας διακήρυξης, τότε 
λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό έκπτωσης που έχει καταχωρηθεί κατά το Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς της Παρούσας (βλ. Παράρτημα VI & VII).   
γ) Που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπει επιπλέον χρέωση ή δαπάνη 
για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
δ) Που θέτει όρο αίρεσης ή επιφύλαξης.   
ε) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης που θα προκύψει πρέπει να είναι σύμφωνο 
με το παρόν άρθρο και να μην υπερβαίνει τα όρια αυτού.   
Στ) Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
ζ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή.  
η) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  
θ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής  
ι) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

4.5 Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς:  

• Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και κυρίως με την υποβολή της 
Οικονομικής Προσφοράς ο συμμετέχων  αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης.   
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• Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά, αποτυπώνεται το ποσοστό έκπτωσης, 
που προσφέρει ο συμμετέχων.  

• Το ποσοστό έκπτωσης είναι δεσμευτικό. (ΤΜΗΜΑ 1 ) 
• Οι τιμές προσφοράς είναι  δεσμευτικές. (ΤΜΗΜΑ  2-7) 
• Πέραν της τιμής που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου 
ποσοστού έκπτωσης, ο ανάδοχος καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη δεν έχει, 
από οποιαδήποτε αιτία (αύξηση φορολογίας ή εισφορών, μεταφορικές δαπάνες 
κ.λπ.), από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων μέχρι την ολοκλήρωση της 
σύμβασης.  

• Με την Οικονομική του Προσφορά ο συμμετέχων, δεσμεύεται ότι θα μεταφέρει 
και θα παραδώσει, όπου του ζητηθεί, την ποσότητα καυσίμου που θα παραγγείλει 
η εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορά η 
προμήθεια, εντός 24 ωρών από την σχετική ειδοποίηση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης.   

4.6 Λοιπές πληροφορίες:  
• Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το 
σύστημα ηλεκτρονική απόδειξη.  

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από την 
αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την 
Γνωμοδοτική Επιτροπή.  

• Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 25/04/2019 και ώρα 10 
:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.   
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς 
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη. Στη συνέχεια προβαίνει   
στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 
και την αποδοχή όσων αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
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2. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα όπου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή και  θα γνωστοποιηθεί 
στους οικονομικούς φορείς  των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. Η Επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση 
ισοδύναμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων.  
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών και στη συνέχεια ενημερώνονται οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

Βάση του άρθρου 100 παρ. 4 του ν.4412/2016 δύναται η έκδοση μιας απόφασης 
με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων 1 & 2. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν.4412/2016 
υπάρχει η δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής.     

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 
4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά των παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρούσα Διακήρυξη. 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο 
και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην 
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης 
τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και αριθμός της Διακήρυξης) 
και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να 
προσκομιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν 
φέρουν έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από τον αντίστοιχο εκδότη. 
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Ειδικότερα: 
• Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει 
ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

• Αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, «απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

• Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου» 

• Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, 
«απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου». 

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής κατά περίπτωση:   

6.α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ήτοι : 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997 , σ. 1) και στην 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995 , 
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
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 
(Α' 215 ). 
Η υποχρέωση των παραπάνω αφορά επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ειδικότερα : 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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,  
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 
2. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και  
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους.  

Ή εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανώτερου πιστοποιητικού, προσκομίζεται 
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ή στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
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,  περί των 
πράξεων επιβολής προστίμου σε βάρος τους για παραβιάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας των ως άνω αα και ββ περιπτώσεων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  
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3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν 
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής )  
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.    

 
6.β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α 6.1. του παρόντος άρθρου. 

2. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους.  

Ή εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού, προσκομίζεται 
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ή στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
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,  περί των 
πράξεων επιβολής προστίμου σε βάρος τους για παραβιάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας των ως άνω αα και ββ περιπτώσεων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε 
κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας. 

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
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ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 
 6. Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής )  
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 

6.γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 6α και 6β της του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.  
1.Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, 
των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

2. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους.  

Ή εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού, προσκομίζεται 
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ή στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
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,  περί των 
πράξεων επιβολής προστίμου σε βάρος τους για παραβιάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας των ως άνω αα και ββ περιπτώσεων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
της παρ. 3.1. από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις  
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4. Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής )  
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.    
 
6.δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 6α (1).  
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 6α (2) έως 6α (6), εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 6β (2) εως 6β (6), εφόσον πρόκειται 
για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 6γ (3).  
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.   

 
6.ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Προσφέροντα που 
συμμετέχει στην Ένωση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι με την υποβολή της προσφοράς, 
κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.  

 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από 
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε 
συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
Σε κάθε περίπτωση, η μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών επιφέρει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπέρ 
του Δημοσίου, λόγω βλάβης του Δημοσίου συμφέροντος. 
 
7) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 
οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε., συνεταιρισμών κλπ). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών 
ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα 
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: αποδεικτικό έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. ή 
το Taxisnet. 

8) Άδεια λειτουργίας (εμπορίας & διακίνησης καυσίμων) του πρατηρίου ή της 
εταιρείας από την αρμόδια Διοικητική Αρχή. 

9) Εάν και εφόσον οι Προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
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Σε περιπτώσεις όπου: 
• Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας αλληλεγγύως. 

• Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

- Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του υποψήφιου αναδόχου από τον διαγωνισμό. 
- Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες και 
υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά της διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. (παρ. 5 άρθρο 79 του ν. 4412/2016). Οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από 
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε 
προσκομισθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Σημειώνεται πως πριν την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας προϊόντων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 και βάση του άρθρου 130 παρ. 1 
του Ν. 4412/2016, οι υποψήφιοι ανάδοχοι των τμημάτων 2-7 (λιπαντικών) 
υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 
του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας 
της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού 
ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.  

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ 
ΕΓΓΡΑΦΩΣ:  

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον 
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία.  
 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.   

Σημειώνεται ειδικά ότι: 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
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Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών το σύστημα 
εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους. 
Όταν ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει 
ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως 
άνω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την 
αμέσως συμφερότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν τα προσκομίσει σε έντυπη μορφή ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από 
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε 
συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο 
φάκελο ο οποίος θα αναγράφει με κεφαλαία τα εξής:   
 
 

    
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31, Τ.Κ.42132 
 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ   21/04/2019» 

 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της '35ης 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 
(Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστων στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστων τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

3) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
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υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

4) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 
(β) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις 
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(γ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 
4 άρθρο 73 νόμος 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.   
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος. 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με το επόμενο Άρθρο 10.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην Άρθρο 10 
της παρούσης βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με 
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ   
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  
 
  Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 
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του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 
Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης 
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 
αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για 
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

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

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 
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κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου που κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/τ.Α/1997) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου 
χρηματικού ποσού. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
αθροιστικά για τα μέρη τα οποία αφορά η προσφορά, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΥΡΩ) 
 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

 

5.924,00 

 
ΤΜΗΜΑ 2 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL 15W-40 
 

68,56 

 
ΤΜΗΜΑ 3 – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ68 
 

35,10 

 
ΤΜΗΜΑ 4 – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 15W-40 
 

13,21 

 
ΤΜΗΜΑ 5 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL 20W-50 
 

36,78 

 
ΤΜΗΜΑ 6 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80-90 GLS 

 

18,21 

 
ΤΜΗΜΑ 7 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ -40* 
 

19,40 

Δεν γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη 
κατά τα παραπάνω αξία. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπει η Διακήρυξη και πιο συγκεκριμένα 
τουλάχιστον 210 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς 
να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, 
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(2) ο αριθμός της Διακήρυξης, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) η ημερομηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση). 

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγύηση συμμετοχής είναι: 
α. Τον εκδότη. 
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
γ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
δ. Την σχετική Διακήρυξη, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
το είδος της παροχής υπηρεσίας 
ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

στ. Τους όρους ότι: 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV . 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν 
να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του προσφέροντα από την Υπηρεσία. 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας με τo 
δικαίωμα προαίρεσης, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης. 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. 
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, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα 
ακόλουθα: 
α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
β. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το είδος της παροχής υπηρεσίας. 
γ. Τον εκδότη. 
δ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο. 
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ε. Τον αριθμό της εγγύησης. 
στ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
ζ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 
η. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

θ. Τους όρους ότι: 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 147/8-8-20165), και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 
Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των 
υπηρεσιών ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας/ΠΕ Τρικάλων  και 
σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Αρμόδια 
Υπηρεσία της Π.Ε. Τρικάλων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης 
από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
• Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
• Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται). 
• Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  
• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

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

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
• 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20%. 
• 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20%. 
• Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος πριν την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων.  

• Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
• Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2019-2020 της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. Τρικάλων Ειδ. Φορέα 073, ΚΑΕ 1511,1512. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από 
το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 
της παρούσας. 
Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά 
και την Προκήρυξη. 
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για 
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΙΣΧΥΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύμβαση λαμβάνει ισχύ με την υπογραφή της (αφού έχει εγκριθεί κατά τον 
Προσυμβατικό Έλεγχο) και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 και την επακόλουθη 
εξόφληση του (των) προμηθευτή(ων) κατόπιν της πιστοποίησης καλής εκτέλεσης 
αυτής από τα αρμόδια όργανα. 
Δύναται 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 
και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Σε περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνθήκες οι οποίες απαιτούν 
αυξημένη κατανάλωση συγκεκριμένου καυσίμου κίνησης (αμόλυβδη ή πετρέλαιο) 
ανάλογα με τα οχήματα ή μηχανήματα έργου ή εργαλεία που πρέπει να κινηθούν για 
την εξυπηρέτηση της αποστολής των σχετικών Υπηρεσιών, η Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων δύναται να διαφοροποιήσει τις ποσότητες κατανάλωσης μεταξύ των δύο 
ειδών (Αμόλυβδης βενζίνης και Πετρελαίου Κίνησης) υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
γίνει υπέρβαση ανά τμήμα στο συνολικό συμβατικό ποσό για τα δύο είδη καυσίμου 
κίνησης.  
2. Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, 
κατά τα οριζόμενα και στην ανωτέρα παράγραφο, πριν από τη λήξη της, χωρίς ο 
προμηθευτής να δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση.  
3. Για την μεταφορά και διάθεση των καυσίμων σε δεξαμενές η δαπάνη βαρύνει 
αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή και καμία επιπλέον απαίτηση οικονομική ή 
άλλη δεν μπορεί να έχει από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.  
4. Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες που παραγγέλλονται/καταναλώνονται δεν μπορούν 
να ξεπεράσουν την συμβατική αξία της προμήθειας.  
5. Η ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων/λιπαντικών πρέπει να πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές & ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας και του εκάστοτε 
ισχύοντος νομικού πλαισίου.   
6. Οι υπηρεσίες μπορούν, εάν επιθυμούν και προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
καλύτερα τις ανάγκες τους, να εφοδιάζονται πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη 
και απευθείας από το πρατήριο του Αναδόχου.  
7. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 
8. Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής.  
9.Η δαπάνη λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου 
τους βαρύνει τον προμηθευτή.  
10. Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και η 
Π.Ε. Τρικάλων δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες 
ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για 
να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. 

2. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:  
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α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση.  
β. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των 
φορέων κατά του Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή 
στο φορέα, θα βεβαιούνται ως Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του 
άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα 
μέλη της Ένωσης. 

3. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:  
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε  ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί 
λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 18Ο  
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί μια φορά στις : 
• Εφημερίδα ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
• Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΑ 
• Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 
• Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
• Στο δικτυακό τόπο « ∆ΙΑΥΓΕΙΑ »  
• Στον πίνακα ανακοινώσεων των υπηρεσιών της ΠΕ Τρικάλων  
• Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.  
•Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr   

Η ∆ιακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και οι σχετικές οδηγίες, θα 
βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος πριν την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων.  
 

 
ΆΡΘΡΟ 19Ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων του άρθρου 16 (Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου) μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της 
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Π.Ε Θεσσαλίας- Π.Ε. Τρικάλων, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το είδος των καυσίμων που θα χρειασθεί για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της 
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων είναι:  
α) Βενζίνη κίνησης ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
β) Πετρέλαιο Κίνησης   
γ) Πετρέλαιο Θέρμανσης  

2. Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) 
καθορίζονται από τις εκάστοτε σχετικές ισχύουσες διατάξεις.   

3. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης 
περιλαμβάνεται στις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ Β 
501/29-2-20120, ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ Β 67/28-1-2010), ΚΥΑ 510/2004 (ΦΕΚ Β 
872/4-7-2004), ΚΥΑ 514/2004 (ΦΕΚ Β 1490/9-10-2006), ΚΥΑ 513/2004 (ΦΕΚ 
1149/17-8-2005) όπως κάθε φορά ισχύουν.  

4. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές των καυσίμων θέρμανσης 
περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ 467/2002 (ΦΕΚ Β 1531/2003) όπως κάθε φορά 
ισχύει.  

5. Τα καύσιμα αλλά και οι διαδικασίες μεταφοράς ή/και διάθεσής τους στην 
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πρέπει να συμφωνούν με τα εκάστοτε ισχύοντα 
πρότυπα ασφάλειας, με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

6. Η συμμόρφωση με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές & ελάχιστες απαιτήσεις 
τεκμηριώνονται με την συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 
V της Διακήρυξης, η οποία υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλετε σε μορφή pdf 
από τον προσφέροντα.   
 

δ. Λιπαντικά 
Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 
176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση 
κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών 
στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του 
Κράτους. 
Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται μαζί με την προσφορά του 
διαγωνιζομένου και θα έχει Εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ.  

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή - συνθετικά και σε καμία 
περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα 
λιπαντικά. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον 
ποιοτικό έλεγχο μπορούν να σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους 
με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Ο ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των 
λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών όταν συμπληρωθεί το 
ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα Κm ή ώρες) των λιπαντικών. 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα 
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λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της 
προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού στις 
αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη μελέτη της 
Υπηρεσίας. 

1. Λάδι για κινητήρες DIESEL 15W-40, να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ACEA E7 Α3/Β4, API CI-4/SL, MERCEDES BENZ 228.3, VOLVO VDS-3, 
MAN M3275-1, RENAULT RLD-2, CUMMINS CES 20078, MTU Type 2, 
CAT ECF-2, MACK EO-N 

2. Λάδι υδραυλικών συστημάτων Τ68 DIN 51524 PART III 
3. Λάδι για κινητήρες ΒΕΝΖΙΝΗΣ 15W-40, να είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229,1 
4. Λάδι για κινητήρες DIESEL 20W-50, να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

ACEA E3,A2/B2, API CG-4CF,SL,MERCEDES BENZ 228.3, MAN M3275-
1, MTU Type 2 

5. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80-90 GLS 
6. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ -40* 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής. Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης 
ποιότητας και θα ελεγχθούν εργαστηριακά με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές 
ποιότητας υλικών. Η δαπάνη λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο 
εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή.  

Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και 
η Π.Ε. Τρικάλων δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις 
αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 
 
 
Στη Λάρισα σήμερα την  ……………..ημέρα……..  του μηνός ……………… του 
έτους ……………….., 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/λιπαντικών «………………………………...», 
νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ.………………….,με έδρα τα Τρίκαλα 
(……………………………….), με Α.Φ.Μ.…………….,Δ.Ο.Υ……………………., 
(εφεξής ο «Ανάδοχος») 
 
Συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
α) Την υπ. Αριθμ. ………………..(ΑΔΑ:………….) απόφαση κατακύρωσης της 
Οικονομικής Επιτροπής β) Την υπ. Αριθμ. 01/2019 Διακήρυξη με θέμα: « 
Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαιοειδών 
(καυσίμων κίνησης, θέρμανσης & λιπαντικών) για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων- Περιφέρεια Θεσσαλίας και των Ν.Π. χωρικής αρμοδιότητας της 
γ) Την υπ. Αριθμ. ………………..(ΑΔΑ:………….) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής η οποία ενέκρινε τους όρους της προαναφερθείσας Διακήρυξης δ) Την υπ. 
Αριθμ. ………………..(ΑΔΑ:………….) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:………….)  
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους :   
 

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 καυσίμων κίνησης, 
θέρμανσης/ λιπαντικών για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ.. 
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 (καυσίμων κίνησης, θέρμανσης) 
IIII. Η χαμηλότερη τιμή (λιπαντικά) 
1.2 Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος εκτέλεσης των 
προμηθειών από την πλευρά του Αναδόχου, ο ……………….., ο οποίος είναι 
αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του Αναδόχου όλων 
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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 2ο 
ΤΙΜΗΜΑ 

2.1 Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων  θα πληρώνει την αξία του παραδιδόμενου 
είδους στον προμηθευτή: 
α. Με έκπτωση …..% επί της εκάστοτε διαμορφούμενης ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΤΙΜΗΣ κατά την ημέρα παράδοσης του είδους για τα καύσιμα θέρμανσης & κίνησης, 
όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Τμήματος Εμπορίου 
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.  Η ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ περιλαμβάνει 
τον Φ.Π.Α. 24%. 
β. Η χαμηλότερη τιμή/λίτρο ανά είδος για τα λιπαντικά  
2.2 Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, για τιμή θα λαμβάνεται η 
εγγύτερα πιστοποιημένη τιμή.  
2.3 Η έκπτωση ισχύει για όλη την διάρκεια της σύμβασης ήτοι ένα έτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2020. 
2. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων σε περίπτωση που για λόγους κατάργησης, συγχώνευσης, μεταστέγασης 
υπηρεσιών ή λόγω παροπλισμού, απόσυρσης, καταστροφής οχημάτων, μηχανημάτων 
έργου κ.λπ.- εκλείψει μερικώς η ανάγκη προμήθειας καυσίμων. Στην περίπτωση αυτή 
η Περιφερειακή  Ενότητα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου μετά από εισήγηση της 
αντίστοιχης Δ/νσης μπορεί μονομερώς & αζημίως να προμηθευτεί μέρος της 
προμήθειας της σύμβασης.   
3. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων για οποιοδήποτε λόγo εκλείψει ολικός η ανάγκη της προμήθειας, στην 
οποία αφορά η παρούσα. Στην  περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύμβασης 
διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά 
από εισήγηση της Δ/νσης της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.   

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Η ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων/λιπαντικών πρέπει να πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές & ελάχιστες απαιτήσεις της Διακήρυξης από την οποία απορρέει η 
παρούσα και του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.   
Το είδος των καυσίμων που θα χρειασθεί για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της  
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων είναι :  
α) Βενζίνη κίνησης ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
β) Πετρέλαιο Κίνησης   
γ) Πετρέλαιο Θέρμανσης 
Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης & θέρμανσης (φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε σχετικές ισχύουσες διατάξεις.    
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης 
περιλαμβάνεται στις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29-2-
20120, ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ Β 67/28-1-2010), ΚΥΑ 510/2004 (ΦΕΚ Β 872/4-7-
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2004), ΚΥΑ 514/2004 (ΦΕΚ Β 1490/9-10-2006), ΚΥΑ 513/2004 (ΦΕΚ 1149/17-8-
2005) όπως κάθε φορά ισχύουν.   
Τα καύσιμα αλλά και οι διαδικασίες μεταφοράς ή/και διάθεσής τους στην 
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πρέπει να συμφωνούν με τα ισχύοντα εκάστοτε 
πρότυπα ασφάλειας, με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.    
δ) Λιπαντικά  
Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 
176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας 
που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο 
που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. 
Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου 
και θα έχει Εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ.  
Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή - συνθετικά και σε καμία περίπτωση 
δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά. 

1. Λάδι για κινητήρες DIESEL 15W-40, να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ACEA E7 Α3/Β4, API CI-4/SL, MERCEDES BENZ 228.3, VOLVO VDS-3, 
MAN M3275-1, RENAULT RLD-2, CUMMINS CES 20078, MTU Type 2, 
CAT ECF-2, MACK EO-N 

2. Λάδι υδραυλικών συστημάτων Τ68 DIN 51524 PART III 
3. Λάδι για κινητήρες ΒΕΝΖΙΝΗΣ 15W-40, να είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229,1 
4. Λάδι για κινητήρες DIESEL 20W-50, να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

ACEA E3,A2/B2, API CG-4CF,SL,MERCEDES BENZ 228.3, MAN M3275-
1, MTU Type 2 

5. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80-90 GLS 
6. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ -40* 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Σε περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνθήκες οι οποίες απαιτούν 
αυξημένη κατανάλωση συγκεκριμένου καυσίμου κίνησης (αμόλυβδη ή πετρέλαιο) 
ανάλογα με τα οχήματα ή μηχανήματα έργου ή εργαλεία που πρέπει να κινηθούν για 
την εξυπηρέτηση της αποστολής των σχετικών Υπηρεσιών, η Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων δύναται να διαφοροποιήσει τις ποσότητες κατανάλωσης μεταξύ των δύο 
ειδών (Αμόλυβδης βενζίνης και Πετρελαίου Κίνησης) υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
γίνει υπέρβαση ανά τμήμα στο συνολικό συμβατικό ποσό για τα δύο είδη καυσίμου 
κίνησης.  
2. Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, 
κατά τα οριζόμενα και στην ανωτέρα παράγραφο, πριν από τη λήξη της, χωρίς ο 
προμηθευτής να δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση.  
3. Για την μεταφορά και διάθεση των καυσίμων σε δεξαμενές η δαπάνη βαρύνει 
αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή και καμία επιπλέον απαίτηση οικονομική ή 
άλλη δεν μπορεί να έχει από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.  
4. Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες που παραγγέλλονται/καταναλώνονται δεν μπορούν 
να ξεπεράσουν την συμβατική αξία της προμήθειας.  
5. Η ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων/λιπαντικών πρέπει να πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές & ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας και του εκάστοτε 
ισχύοντος νομικού πλαισίου.   
6. Οι υπηρεσίες μπορούν, εάν επιθυμούν και προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
καλύτερα τις ανάγκες τους, να εφοδιάζονται πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη 
και απευθείας από το πρατήριο του Αναδόχου.  
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7. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 
8. Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής.  
9.Η δαπάνη λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου 
τους βαρύνει τον προμηθευτή.  
10. Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και η 
Π.Ε. Τρικάλων δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες 
ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των 
υπηρεσιών ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας/ΠΕ Τρικάλων  και 
σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Αρμόδια 
Υπηρεσία της Π.Ε. Τρικάλων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης 
από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
• Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
• Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται). 
• Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  
• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

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

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
• 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20%. 
• 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20%. 
• Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος πριν την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων.  

• Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
• Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2019-2020 της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. Τρικάλων Ειδ. Φορέα 073, ΚΑΕ 1511,1512. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
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1. Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για 
να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. 

2. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:  
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση.  
β. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των 
φορέων κατά του Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή 
στο φορέα, θα βεβαιούνται ως Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του 
άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα 
μέλη της Ένωσης. 

3. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:  
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε  ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί 
λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή. 

 
ΆΡΘΡΟ 8Ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων του άρθρου 16 (Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου) μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της 
Π.Ε Θεσσαλίας- Π.Ε. Τρικάλων, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

                                                  ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατετέθη από τον 
Προμηθευτή η με αριθμό ……………………… εγγυητική επιστολή καλής 
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εκτέλεσης, της ……………….. Τράπεζας, ποσού € ….., και διάρκειας μέχρι 
…………  Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
εκτέλεση των υπηρεσιών/της προμήθειας.    
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 
συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο.    

 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

  σφραγίδα/υπογραφή 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………………………………………………………………… 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)....................................................... 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ............................................................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. 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 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) ........................ 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με 
την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/ Πρόσκληση/Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος .................................................. της/του (Αναθέτουσας Αρχής /Αναθέτοντος φορέα), 
για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για την/τις 
ομάδα/δες ........................................................... 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε……………………………….....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... 
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο ... της Διακήρυξης/ Πρόσκλησης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση 
ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  5% 
 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. 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 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 με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των 
../ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................... 
της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
καιτο ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 

 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Πληρώ όλες τις τεχνικές προδιαγραφές & ελάχιστες απαιτήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) όπως ορίζονται από την διακήρυξη (1/2019-
ΕΣΗΔΗΣ 72209) και τα παραρτήματα της και όπως κάθε  φορά ισχύουν από το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……/    /… 

 

Ο –  Δηλών 

             (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV-09134100-8, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
CPV:09135100-5, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  CPV: 09132100-4 ) 

 
 
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 
 
 
αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,  
 
 
fax ……………… 
 
 

 
TMHMA 1  ( ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) :  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV-09134100-8, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV:09135100-5, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  CPV: 09132100-4  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

% 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 

  
 
 

 
 
Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους  τους 
όρους της Διακήρυξης. Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έχει δικαίωμα να 
υπαναχωρήσει από την προμήθεια, να την μειώσει ή να την ακυρώσει και σε αυτή την 
περίπτωση ουδέ μία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχω. 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ι: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (CPV: 24951100-6 ) 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ……………………………, 
αριθμός ……, ΑΦΜ…………………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,  
fax ……………… 

 

  (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ):  
 (CPV: 24951100-6) 

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ € 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΛΙΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς  ΦΠΑ 24%) 

1 

TMHMA 2 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
DIESEL 15W-40 ACEA 
E7,A3/B4, API CI-4/SL, 

820 ΛΙΤΡΑ    

2 

TMHMA 3  
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ68 DIN 
51524 

820 ΛΙΤΡΑ    

3 

TMHMA 4 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 15W-40 ACEA 

A3/B4, API SL-CF 

205 ΛΙΤΡΑ     

4 

TMHMA 5 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
DIESEL 20W-50 ACEA 
A/2B2, API CG-4/CF,SL 

615 ΛΙΤΡΑ    

5 
TMHMA 6 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80-90 GLS 
205 ΛΙΤΡΑ    

6 
TMHMA 7 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ -40* 

 
200 ΛΙΤΡΑ 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ  

 
Η συνολική τιμή της προσφοράς μας χωρίς ΦΠΑ,  ανέρχεται στα : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

(Να αναγραφεί ολογράφως η προσφερόμενη τιμή/λίτρο με ακρίβεια). 

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης. 
Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την προμήθεια, να την 
μειώσει ή να την ακυρώσει και σε αυτή την περίπτωση ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχω. 

 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
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