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Τρίκαλα, 24-9-2021 

 Αρ. Πρωτ.: 370236 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
CPV: 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4,  

 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2021 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ: 140087 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (άνευ ΦΠΑ)   222.996,96€ 
Δικαίωμα προαίρεσης (10%) 22.299,70€ 
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)    245.296,66€ 
ΦΠΑ (24%) 58.871,20€ 
ΣΥΝΟΛΟ (συμπ. ΦΠΑ) 304.167,86€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΔΕΙΓΜΑ 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 

ΤΥΠΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 24/9/2021 27-9-2021 27-9-2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ 27-9-2021 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 
«Ανάληψη υποχρεώσεων» 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

8. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

9. Το ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

10. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2021 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Β.Τσιτάνη 31 
 Τ.Κ.: 42100, Τρίκαλα 
Τηλ: 24310 46325 
Web: http://www.thessaly.gov.gr 
e-mail: e.malekas@thessaly.gov.gr 

Πληροφ.: E. Μαλέκας 

 
 

http://www.thessaly.gov.gr/
mailto:e-mail:%20e.malekas@thessaly.gov.gr
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

11. Την αριθ. 76928 (ΦΕΚ Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 

12. Την αριθ. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

13. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 

14. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ   Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
Α’ 85/07.04.2014) 

15. Την αριθ. Ε/262/18.06.2021 (ΑΔΑ 946Ζ46ΜΓΨ7ΚΔΒ) απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την Καταχώριση ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και 
τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει 

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

17. 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 

18. Το άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18) με το οποίο κυρώθηκε η από 12.12.2012 (ΦΕΚ Α΄240) 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί ρύθμισης θεμάτων ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών 
καυσίμων 

19. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93/14.04.2014) άρθρο 63 περί αρνητικής έκπτωσης στους διαγωνισμούς 
πετρελαιοειδών 

20. Την αριθ 38212/23.11.2017 (ΑΔΑ: 7100465ΧΘ7-6ΔΡ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

21. Τις διατάξεις του αρ.1 παρ.1 περ. ια' και αρ.19 του ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

22. Τα έγγραφα των Διευθύνσεων Π.Ε. Τρικάλων με τα οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες σε καύσιμα 
για ένα (1) έτος. 

23.  Το αριθμ. Οικ. 339947/03.09.2021 έγγραφο μελέτη του Τμ. Προμηθειών Της Περιφερειακής  
Ενότητας Τρικάλων. 

24. Την ανάγκη προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών (κίνησης, θέρμανσης) για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για το έτος 2022. 

25.  Το με αριθμ. Πρωτ. 19/07/2021 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) για το έτος 2022. 

26.  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. 

27. Την υπ’αρ. 292770/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης Έτους 2022 για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για το 
έτος 2022» με ΑΔΑ :6Ζ3Φ7ΛΡ-Ψ3Φ. 

28.  Την υπ’ αρ. 1116/2021 - απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 1) Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης Έτους 2022 για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για τα 
έτος 2022. 2)Έγκριση όρων για διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τo έτos 2022. 3) Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης των προσφορών στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για τo έτος 2022, σύμφωνα με το 
άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 ,  με ΑΔΑ: ΨΔΕ37ΛΡ-05Ι. 

29. Το πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με 
μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 21REQ009200718 2021-09-14 

30. Την υπ.αριθ.355635/15-9-2021 Ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων ύψους 
219.989,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον ΚΑΕ  1511 (υγρά 
καύσιμα) και ύψους 84.178,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον 
ΚΑΕ  1512 (πετρέλαιο θέρμανσης) για το έτος 2022, με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ:  21REQ009207820 
2021-09-15 και ΑΔΑ ΨΤΝΝ7ΛΡ-9ΥΩ 

31. Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών 
(καυσίμων κίνησης, θέρμανσης) 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 διαμορφούμενης μέση λιανική τιμή πώλησης των καυσίμων κατά την ημέρα 
παράδοσης του Τμήματος Εμπορίου  της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων. 

 

Συνολικός προϋπολογισμού για το  έτος 2022, 304.167,86€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%  και του δικαιώματος προαίρεσης 10 % όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
παρούσα. 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
σύμφωνα με την τμηματική κατανομή που παρατίθεται στην παρούσα. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 
Α’ 120/29.05.2013), στην αριθ. αριθ. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021) Υ.Α. «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και στο Ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει. 

 
- Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των 

προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. είναι η: 

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021. 
- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00. 
- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: 

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00. 
 

- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά 
περίπτωση να προσκομισθούν (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα, είναι το Γραφείο 325 της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα 
Προμηθειών, Β.Τσιτσάνη 31 - 3ος όροφος). 

 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω: (α) της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
www.promitheus.gov.gr και (β) της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής: 

www.thessaly.gov.gr στη διαδρομή: Εφημερίδα της υπηρεσίας → Διοικητικά → 
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις. 

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

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
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υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της αριθ. 64233 (ΦΕΚ Β’ 
2453/09.06.2021) Υ.Α. «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους των συνημμένων 

Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας 
Απόφασης. 

 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) 
από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 
(ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

- Αναθέτουσα Αρχή: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (Οικονομική Επιτροπή) που 
εδρεύει στη Λάρισα. 

- Αποφασίζον όργανο: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας 
- Αρμόδια Υπηρεσία που Διενεργεί το Διαγωνισμό: Η Διεύθυνση Οικονομικού 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
- Αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων. 
- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο για 

την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατίθενται στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού. 

- Επιτροπή Παραλαβής – Πιστοποίησης προμηθειών: Το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο αποτελούμενο από υπηρεσιακά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Οικονομικός Φορέας/Υποψήφιος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με 
σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

- Τμήματα διαγωνισμού: Το αντικείμενο του διαγωνισμού υποδιαιρείται σε 
τμήματα, για τα οποία και μόνον είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς 
(τμηματική προσφορά). 

- Προσωρινός Ανάδοχος (ή Μειοδότης): Ο υποψήφιος του οποίου η 
προσφορά αξιολογήθηκε ως η νομίμως συμφερότερη (βάσει τιμής) 
συγκριτικά με αυτές των υπολοίπων στο συγκεκριμένο τμήμα. 

- Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας που, κατόπιν της προσκόμισης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών κατακύρωσης & της κατάθεσης εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, υπογράφει τη σύμβαση και αναλαμβάνει την υλοποίηση 
του έργου στο συγκεκριμένο τμήμα. 

- Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 
αναδεικνύεται ο Ανάδοχος. 

- Προαίρεση: Το μονομερές δικαίωμα (option) επέκτασης της σύμβασης. 
- Προϋπολογισμός (διαγωνισμού): Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή 

ως μέγιστη πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση άνευ προαίρεσης (βάσει της 
οποίας διενεργείται ο διαγωνισμός) 

- Προϋπολογισμός (συνολικός): Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
μέγιστη πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου 
συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης. 

- Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός για κάθε τμήμα. 

- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
- Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
- Ψηφιακή Υπογραφή: Το πιστοποιημένο (ως προς τη γνησιότητα) και 

ταυτοποιημένο ηλεκτρονικό αποτύπωμα ενός ψηφιακού μηνύματος ή 
εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. 

- ΕΕΕΣ ή ESPD: Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης που αποτελεί 
τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που συμπληρώνεται και 
υποβάλλεται με σκοπό την προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. 
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που 
παρέχεται ως έντυπο στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Το αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης, 
για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της χωρικής αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για ένα (1) έτος, κατά τις ποσότητες και ανά 
είδος όπως αναγράφονται αναλυτικά κάτωθι (παρατίθεται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ποσότητα 
(Lt)  

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ Σύνολο € 

Προαίρεση 
(Lt) 

Με 
προαίρεση 
(Lt) Σύνολο € ΦΠΑ 24% 

Τελικό 
Σύνολο € 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

119.090,91 1,126 134.096,36 11.909,09 131.000,00 147.506,00 35.401,44 182.907,44 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
19.118,18 1,422 27.186,05 1.911,82 21.030,00 29.904,66 7.177,12 37.081,78 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
82.727,27 0,746 61.714,55 8.272,73 91.000,00 67.886,00 16.292,64 84.178,64 

  
222.996,96 

  
245.296,66 58.871,20 304.167,86 

 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς υπάρχει: 
- Για τα καύσιμα: για το σύνολο της προμήθειας 
Οι ποσότητες της προμήθειας υπόκεινται σε δυνητική τροποποίηση εντός των ορίων 
που προβλέπει η νομοθεσία (βλ. Άρθρο 7, περ. 8).  
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας γίνεται με βάση τις μέσες τιμές του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης που εκδόθηκαν στις 
19.07.2021, ήτοι: 

 

Είδος 
Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη 

Τιμή ανά λίτρο 
(άνευ ΦΠΑ) 

0,746 1,126 1,422 

* Η τιμή χορηγήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων – δεν καταχωρείται στο Παρατηρητήριο. 

 
 

Η προμήθεια: 
Για τα καύσιμα-θέρμανση θα είναι τμηματική και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

 
 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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απαιτείται να: 
 διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον 

από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, 
και 

 να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του 
ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες: 
Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του διαγωνισμού, οι Οικονομικοί Φορείς 
(υποψήφιοι) μπορούν να μεταφορτώσουν το αρχείο με τις οδηγίες χρήσης, 
αλλά και αιτηθούν (με τη συμπλήρωση και υποβολή της επίσης διαθέσιμης 
φόρμας) την εκπαίδευσή τους στο σύστημα. 
Αυτή η εκπαίδευση, διενεργείται αποκλειστικά από την Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου, στην οποία αποστέλλονται συγκεντρωτικά τα αιτήματα εκπαίδευσης 
από τον χειριστή του διαγωνισμού, με στόχο η διεξαγωγή της εκπαίδευσης να 
πραγματοποιείται το νωρίτερο 10 ημέρες και το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
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: 

 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 
περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 
237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της 
απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών   προσώπων),   216   (πλαστογραφία),   236   (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού 
Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συμφερόντων της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης   ή συνδέονται  με την 
προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά  εγκλήματα ή  εγκλήματα συνδεόμενα  με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 
καταπολέμηση  της   τρομοκρατίας και την  αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
88/31.03.2017)   ή ηθική αυτουργία ή  συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς 
και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα 
των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, 
περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 Πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις περί 

μη καταδίκης: 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 
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. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

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

 όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
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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 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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις ανωτέρω καταστάσεις, μπορεί 
να προσκομίζει στοιχεία , προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω 
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 όταν έχει περιέλθει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

i. εάν τελεί υπό πτώχευση 
ii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
iii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 
iv. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο 
 

- Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

- Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του 
οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το 
χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται: 

 να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των 
προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο (όσον αφορά την καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας) ή (εκτός Ελλάδας) σε ένα 
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - 
μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 

 
 
 
 

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν 
και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr προσφορά με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο 
Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα των παρ.4 και 6 του άρθρου 92 και του άρθρου 93 του ν. 4412/2016 
καθώς και στις διατάξεις της αριθ αριθ. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021) Υ.Α. 

 Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, επιθυμούν για οποιοδήποτε 
λόγο να διαφοροποιήσουν την υποβληθείσα προσφορά τους, έχουν τη 
δυνατότητα απόσυρσής της από το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή πριν την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
αποστέλλοντας έγκαιρα αίτημα (σε μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου PDF) με τη μορφή συστημικού μηνύματος μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή 
αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η αρμόδια υπηρεσία (και εφόσον υπάρχει 
εύλογος διαθέσιμος χρόνος) θα προβεί στον αποκλεισμό της υποβληθείσας 
προσφοράς ώστε να ξανα-υποβληθεί από τον υποψήφιο. Οποιαδήποτε 
εναλλακτική μορφή επικοινωνίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει πιστοποιημένη (από την αρμόδια 
αρχή) τεχνική αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, τέτοια που να προκαλεί 
αποκλεισμό οικονομικών φορέων από την εμπρόθεσμη κατάθεση προσφοράς 
(παρότι αποδεδειγμένα προσπάθησαν περί τούτου), η Διεύθυνση Οικονομικού 
(κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης που της χορηγήθηκε), δύναται να 
μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(1) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και 

(2) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται: 

1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά 
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf σύμφωνα µε την αριθ. 64233 (ΦΕΚ Β’ 
2453/09.06.2021) Υπουργική Απόφαση όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω: 

(1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2% της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και χωρίς 
προαίρεση για το/τα τμήμα/τα για το/τα οποίο/α υποβάλλεται η 
προσφορά (βλ. σχετικό άρθρο καθώς και Παράρτημα Α’). 
Η Εγγύηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Α’ της Διακήρυξης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. 
συνολικά 150+30=180 ημέρες) και προσκομίζεται στην υπηρεσία 
διενέργειας του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

(2) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ ή ESPD) 
(ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο) όπως αυτό 
έχει προσαρμοσθεί για το συγκεκριμένο διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ε’) και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του Ν. 1599/1986 με σκοπό την προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο διαγωνισμό1. 

Σημ. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ το 
οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείου τύπου XML, στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του 
οποίου η αποτύπωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
Σε ό,τι αφορά το Μέρος V «Περιορισμός του αριθμού των 
πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων» δεν απαιτείται 
απάντηση (δεν αφορά την παρούσα), ενώ τυχόν συμπλήρωση αυτού 
αλλά και πεδίων που δεν απαιτούνται δεν αποτελούν λόγο 
αποκλεισμού. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να απαντήσει μόνο στο πεδίο 
«α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» του Μέρους ΙV 
του ΕΕΕΣ (δηλώνοντας έτσι ότι ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής και χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV). 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη 
δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης. 

- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

 
1 Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας 

υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 
υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος σχετικά με τη συμμόρφωσή του απέναντι στις τεχνικές 
προδιαγραφές - υποχρεώσεις της Διακήρυξης για την υλοποίηση της 
Σύμβασης. 

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές – υποχρεώσεις παρατίθενται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας. 

Η συμμόρφωση του υποψηφίου με αυτές πιστοποιείται με την 
καταφατική απάντησή του στο σύστημα (ΝΑΙ) και την παραπομπή σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό της Υπεύθυνη Δήλωση 
(άρθρου 8 Ν.1599/1986), η οποία και υποβάλλεται ως pdf στον υπο- 
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Το κείμενο 
της συμμόρφωσής του αναγράφεται στο τέλος του Παραρτήματος Γ’. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει (με εντολή του υποψηφίου) 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf (επονομαζόμενο και ως 
«εκτύπωση» Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή), το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον ίδιο υπο-φάκελο. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 

 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην οποία οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να αποτυπώσουν 

- Για τα καύσιμα: το ποσό σε ευρώ που προκύπτει μετά την 
εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί του αρχικού προϋπολογισμού 
της τιμής ανά μονάδα μέτρησης του κάθε είδους, για το 
τμήμα/τμήματα ή το σύνολο της προμήθειας για τα οποία καταθέτουν 
προσφορά. 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/(μονάδα μέτρησης) που προκύπτει μετά την 
εφαρμογή της έκπτωσης, αλλά -στη συνέχεια- και άμεσα με την 
καταγραφή του στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που θα 
συμπληρωθεί και θα υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 Επιπλέον, στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» επί 
ποινή απορρίψεως υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο ψηφιακά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το «ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 
(Παράρτημα Ε’) το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονικά και σε 
επεξεργάσιμη μορφή (*.doc). 
Σε αυτό, όπου απαιτείται, 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 
μονάδα μέτρησης (πχ λίτρο). 

Εάν η έκπτωση είναι αρνητική, ο υποψήφιος θα καταχωρήσει υψηλότερη τιμή 
ανά μονάδα μέτρησης (πχ λίτρο) από αυτή που διακρίνεται από τη διακήρυξη. 

Αν για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, η υποβολή υψηλότερης τιμής (λόγω 
αρνητικής έκπτωσης) είναι αδύνατη, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να βάλει αυτήν 
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του προϋπολογισμού (ωσάν να ήταν 0%) και να αποτυπώσει πλέον στο συνημμένο 
υπόδειγμα (Παράρτημα Ε’) το πραγματικό περιεχόμενο της προσφοράς του, 
σημειώνοντας δε ότι η υποφαινόμενη αναντιστοιχία προκύπτει από την μη παροχή 
συστημικά της τεχνικής δυνατότητας για προσδιορισμό της προσφοράς αρνητικής 
έκπτωσης μέσα στην πλατφόρμα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, σε αυτή την περίπτωση, κάνει δεκτή την προσφορά από 
τη στιγμή που διαπιστωθεί η αντικειμενική συστημική αδυναμία. 

 

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 υπο-φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf. 

Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το 
σύστημα ηλεκτρονική απόδειξη. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις 
μόνον όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ  
Όπως προβλέπεται, τα περιεχόμενα των προσφορών υποβάλλονται από τον 

υποψήφιο ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου *.pdf και όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Επιπρόσθετα, προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (σ.σ. όχι 
την καταληκτική ημερομηνία) τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν 
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά τα οποία: 

 δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (υποψήφιο) 
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, 

 δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων 
τους. 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που 

έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς, πιστοποιητικά 
ποιότητας κλπ. 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας διακήρυξης 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και έτσι δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, 
πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 

 

Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014 
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και 
κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

Ειδικότερα: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν.4250/2014. 
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Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι 
νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013) όπως ισχύει, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. 
Εναλλακτικά, ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

Υποβάλλονται δε, υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ στην κάτωθι διεύθυνση. 

 
Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να 
φέρει τις εξής ενδείξεις: 

1.1 Τα στοιχεία του αποστολέα: 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΚ, ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX. 

1.2 Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 325) 
Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 Τ.Κ.: 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ 

1.3 Την ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ ΘΕΡΜΑΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

1.4 Την ένδειξη: 
Αριθμός Διακήρυξης: 01/2021 

 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 325) 
Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31  Τ.Κ.: 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση    («προσωρινό    ανάδοχο»),    μέσω    της    λειτουργικότητας    της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το 
αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα). 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 
προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα 
ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την 
αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από 
αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή 
τόσο εντός της   αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και 
εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως 
και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 
του άρθρου 79   του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή 
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές 
επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή 
δεν αποδείξει όσα προβλέπονται, η διαδικασία ματαιώνεται. 

 
 

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 

α) απόσπασμα του ποινικού μητρώου [εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του] για τους κατά περίπτωση υπόχρεους - μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β) πιστοποιητικό [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του], που εκδίδεται από τις αρμόδιες 
αρχές (πχ ΔΟΥ) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και από το οποίο να 
αποδεικνύεται ότι είναι φορολογικά ενήμερος. 
Σημ.: τηρείται η επιφύλαξη της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την 
αναθέτουσα αρχή. 

γ) πιστοποιητικό [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του], που εκδίδεται από τις αρμόδιες 
αρχές (πχ από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς) του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλιστικά 
ενήμερος για κάθε περίπτωση για την οποία είναι υπόχρεος ασφάλισης. 

δ) πιστοποιητικό/ά (όπως Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας) που 
εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές (πχ Δικαστήρια/Πρωτοδικεία) του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του] και από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι 

i. δεν τελεί υπό πτώχευση 

ii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
iii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 
iv. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο 

ε) Πιστοποιητικό από όπου να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι (όσον 
αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας) στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους (πχ Επαγγελματικό/Εμπορικό 
Επιμελητήριο στην Ελλάδα) [εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος], όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό 
και με το οποίο να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους. Επίσης, όπου 
δεν προβλέπεται η ως άνω εγγραφή, τούτο δύναται με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση από αρμόδια 
φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, 
βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο 
κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων), συμπεριλαμβανομένης ένορκης δήλωσης 
ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά 
τους]. 

στ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, σε ό,τι αφορά: 
 την εκπροσώπηση 

- στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
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και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του. 

- Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

 τη νόμιμη σύσταση 
 

- Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του 
νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό 
αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. 

- Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους.Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: αποδεικτικό 
έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. ή τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet)2. 

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, 
κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, 
και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

 

 
2 Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Τυχόν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται αναφέρονται στο εδάφιο “ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ” του 
ΑΡΘΡΟΥ 3 της παρούσας, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο εδάφιο “ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ” του ΑΡΘΡΟΥ 3 της παρούσας. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

 
 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
δ) τον αριθμό της εγγύησης 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως (δεν 



ΑΔΑ: 6Υ6Γ7ΛΡ-ΨΟΤ



 

εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων), και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης της Διακήρυξης ΜΗ συμπεριλαμβανομένης της 
προαίρεσης και χωρίς ΦΠΑ), όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα του 
Παραρτήματος Α’. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι τουλάχιστον μέχρι την 2η Μαΐου 
2022. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον 
δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή 
έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν 
απορριφθεί αμετακλήτως. 
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα προαναναφερόμενα στοιχεία της παρούσας και 
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (ή το όποιο ταυτοποιητικό 
στοιχείο αυτής). Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016. 
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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 
προκαταβολής. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

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 
4% 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 επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του νόμου 4412/2016. 

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
- Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 222.996,96€ άνευ ΦΠΑ. 
- Η συνολική δέσμευση (που περιλαμβάνει δυνητική επιπλέον δαπάνη προαίρεσης 

10%) ανέρχεται σε 245.296,66 € άνευ ΦΠΑ. 
Εξ’ αυτών, η δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας έχει ως εξής: 
 

Φορέας ΚΑΕ 
Προϋπολογισμός 

άνευ ΦΠΑ 
ΦΠΑ (24%) 

Προϋπολογισμός 
συμπ. ΦΠΑ 

 
073 

1512 (καύσιμα θέρμανσης) 67.886,00 € 16.292,64 € 84.178,64 € 

1511 (καύσιμα κίνησης) 177.410,66 € 42.578,56 € 219.989.22 € 

    

Σύνολο 245.296,66 € 58.871,20 € 304.167,86 € 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Στην Οικονομική Προσφορά αποτυπώνεται για: 
Τα καύσιμα: η έκπτωση επί τοις % (θετική ή αρνητική) επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσής του. Το ανωτέρω ποσοστό αρνητικής έκπτωσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 5%. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
αποτυπώσουν το ποσό σε ευρώ/μονάδα μέτρησης που προκύπτει μετά την μετά 
την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί του αρχικού προϋπολογισμού για το 
τμήμα/τμήματα ή το σύνολο της προμήθειας για τα οποία καταθέτουν προσφορά. 
1. Το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας θα καθορίζει τις 

παραπάνω χονδρικές ή λιανικές μέσες τιμές στα αντίστοιχα όρια δικαιοδοσίας 
της σε εβδομαδιαία βάση εκδίδοντας σχετικό Δελτίο Τιμών Καυσίμων και 
τούτο, καθώς οι τιμές είναι διαρκώς κυμαινόμενες χρονικά και ανά περιοχή. 

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

3. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ και σε παράθεση μέχρι και πέντε (5) 
δεκαδικών ψηφίων (εκτός εάν υπάρχει σχετική αδυναμία του ΕΣΗΔΗΣ). 

4. Για την παράθεση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές 
είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Τεύχους Οικονομικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας. 

5. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται και υποβάλλεται η προσφορά ορίζεται η 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΛΠ 

Ελληνική. 

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

8. Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου 
γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από 
αυτήν που καθορίζεται στην παρούσα. Με την απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το 
ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της 
ποσότητας αγαθών. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών Ηλεκτρονικός Τακτικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός γίνεται με 
κριτήριο την οικονομικώς πιο συμφέρουσα προσφορά με βάση μόνο την τιμή 
(για τα καύσιμα αντιστοιχεί στο ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Περιφερειακής Ενότητας), οπότε ο 
προσφέρων αυτήν κρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος (μειοδότης). Το ανωτέρω 
ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 
Οι αρνητικές εκπτώσεις έχουν προβλεφθεί στις σχετικές πιστώσεις. 

Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές για οποιοδήποτε είδος, η 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων. (βάσει του άρθρου 90 του νόμου 4412/2016). 

Με βάση την υπάρχουσα υποδομή του ΕΣΗΔΗΣ και καθώς η οικονομική προσφορά 
κάθε υποψηφίου είναι ενιαία, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόρριψη 
μεμονωμένου τμήματος, αυτή θα γίνει εξωδιαδικαστικά της πλατφόρμας με την 
σχετική πληροφορία να αποτυπώνεται στα πρακτικά των συλλογικών οργάνων και 
τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Το ίδιο θα ισχύσει σε κάθε περίπτωση 
κατά την οποία η υποδομή του ΕΣΗΔΗΣ δεν θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσει 
ηλεκτρονικά μια διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία περί διαγωνισμών & 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ 
Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 88 του ν. 4412/2016. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο 
Μειοδότης, κατόπιν της αξιολόγησης της πληρότητας και εγκυρότητας των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στην αριθ. αριθ. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021) Υ.Α. 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

 

- Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. είναι η: 

- Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021. 
- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00. 
- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: 

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά 

περίπτωση να προσκομισθούν (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα, είναι το Γραφείο 325 της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα 
Προμηθειών, Β.Τσιτσάνη 31 - 3ος όροφος). 

 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: 

Η παρούσα Αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στα: 

 Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) 

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΗΔΣ) 

 Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση 

www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της υπηρεσίας → Διοικητικά 
→ Διακηρύξεις/Προκηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη 
πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Επιπλέον, Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στα: 

 Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) 

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΗΔΣ) 

 Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση 

www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της υπηρεσίας → 

Διοικητικά → Διακηρύξεις/Προκηρύξεις»), για την ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη      πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 Δι@ύγεια 

 σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 
αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στην παρούσα. 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων. 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 
ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η 
τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή 
να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση 
ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος 
χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση 
παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία 
επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του 
παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης 
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει 
αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 
να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά 
τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η 
προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα 
ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω 
σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
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Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 
τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και τη σχετική παράγραφο της παρούσας, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα 
όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 
της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον 
της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα. 

 

• Ηλεκτρονική κατάθεση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (Μειοδότη)». 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος τον «προσωρινό 
ανάδοχο» να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου. 
Η υποβολή και αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και η 
κατακύρωση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρα 103, 104 και 105 
του ν. 4412/2016 (Α’ 147) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του Υποσυστήματος. 
Το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα) 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η 
τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 
της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

• Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε 
όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός 
από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 
έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού». 
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 
που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής 
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παρούσα. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
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θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 
στον ανάδοχο. 

Επαναλαμβάνεται ότι, η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και 
εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των 
αναθετουσών αρχών προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις- 
συμπληρώσεις των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές καθώς και κάθε άλλη 
επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών 
πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 
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 είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 
που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές 
των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) 
δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ 

 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής 
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 
4412/2016. 

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 
Προθεσμία άσκησης της προσφυγής 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για 

http://www.promitheus.gov.gr/
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την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των 
παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά 
περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία 
ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Άσκηση προσφυγής - Παράβολο 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται 
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή 
του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 
363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια 
πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες 
από την κατάθεση της προσφυγής. 

Ανασταλτικό αποτέλεσμα 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με 
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Ακόλουθες ενέργειες 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 
αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» : 
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την 
αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 
362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης 
της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. 
Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση 
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Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, 
μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 
372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας 
αρχής. 

 

Ένδικα βοηθήματα 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο 
αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει 
και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την 
πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό 
δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη 
γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη 
της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄- ζ΄ 
του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης 
της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής 
απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά 
αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. 
Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις 
της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων 
προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις 
που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες 
ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες: 
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης 
και ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση 
της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το 
δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. 

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Προσφορές που σε κάθε περίπτωση είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 

είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

2. Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τους όρους της Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 
διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών). 
Σε περίπτωση τεχνικής ή όποιας άλλης αδυναμίας, ενδέχεται η μεταβολή της 
ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας. Σε αυτή την περίπτωση, παραμένει η αρχική 
προθεσμία ισχύος προσφορών (και αντιστοίχως των εγγυήσεων). 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (επιπλέον 150 ημέρες). Μετά 
τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 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 ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

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 του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και 
την Προκήρυξη. 
Για τις ανάγκες κατάρτισης των λεπτομερειών εφαρμογής της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Η σύμβαση θα έχει ισχύ ενός (1) έτους και λήγει με την οριστική παράδοση της 
προμήθειας και την επακόλουθη εξόφληση του(των) προμηθευτή(ων) κατόπιν της 
πιστοποίησης καλής εκτέλεσης αυτής από τα αρμόδια όργανα. 
Η αναθέτουσα αρχή έχει προβλέψει δικαιώματα προαίρεσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, τα οποία ενεργοποιεί μονομερώς εντός τριών (3) μηνών* προ της λήξης 
του αρχικού συμβατικού χρόνου. 
* Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προαίρεση μπορεί να ενεργοποιηθεί και νωρίτερα.  

Σε περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της προμήθειας εντός τους ενός (1) 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

έτους λόγω πχ του ρυθμού κατανάλωσης, είναι δυνατή η παράταση ισχύος της 
σύμβασης με τους ίδιους όρους & προϋποθέσεις, μετά από απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 

 
 

 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των 
υπηρεσιών ακολουθούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη 
διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την οικεία Υπηρεσία Εκκαθάρισης δαπανών, 
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 
- Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
- 0,07% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

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) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η 
οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

- Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
Επιπλέον: 

- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα 
της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
- Σημειώνεται ότι για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων (εκτός μηχανημάτων έργων) οι κρατήσεις υπέρ 
ασφαλιστικών ταμείων (πλην Μ.Τ.Π.Υ. το οποίο δεν αποτελεί ασφαλιστικό 
ταμείο) επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, όταν η σύμβαση είναι 
αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
 

 

Προσφορά φυσικού ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνει υπεργολαβία (που δεν 
έχει αποτυπωθεί στο φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 131 
του Ν. 4412/2016), απορρίπτεται ως μη κατάλληλη. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 
β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
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διατάξεις και 
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα 
αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 
Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, 
που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την 
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε στον έκπτωτο από 
τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός 
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
74 του Ν. 4412/2016. 

 
 
 

 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 
της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν 
κάθε φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Λάρισας. 

 
  

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 



ΑΔΑ: 6Υ6Γ7ΛΡ-ΨΟΤ



 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
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ΑΔΑ: 6Υ6Γ7ΛΡ-ΨΟΤ



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ............................... ευρώ3. 

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 ............................... 
4 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) .................................... 5 
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 ..........................................................................

6 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............................... 

7 
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 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............................................................ 

9. 
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 της10. 

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 εκδίδουμε11. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
1    Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2    Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο 

ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5   Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6   Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

8   Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9     ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
10   Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 

με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 



ΑΔΑ: 6Υ6Γ7ΛΡ-ΨΟΤ



 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
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ΑΔΑ: 6Υ6Γ7ΛΡ-ΨΟΤ



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ............................... ευρώ3. 

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 

………………………………………………………..4 
 

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 ..5/ της υπ αριθ ......... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .................................... Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6............................ 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 ....…. 

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ....................... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης8) 
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 και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 
παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 

9    Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 
με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 



ΑΔΑ: 6Υ6Γ7ΛΡ-ΨΟΤ



 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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ΑΔΑ: 6Υ6Γ7ΛΡ-ΨΟΤ



 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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

Η προμήθεια αφορά: 
1. ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 Πετρέλαιο Θέρμανσης 
 Πετρέλαιο Κίνησης 
 Βενζίνη Αμόλυβδη 

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Ποιότητα 
Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων 
(Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο 
Χημικό   Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών 
μελών της Ε.Ε. 

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

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

332/2004 τεύχος Β’ 4) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. 
Το πετρέλαιο θερμάνσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα 

περιέχει νερό η άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα. 
Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως η και 
μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της παρούσης. 

Πετρέλαιο κίνησης (diesel) 
Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 

1)514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β ´ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 3) ΦΕΚ 1507 Β/04- 
05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό πέραν 
των επιτρεπόμενων ορίων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο 
θέρμανσης ή άλλο καύσιμο. 

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

510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 3) ΦΕΚ 410/Β/11-4- 
2001 4) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

 
 

  2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες 
των παραληπτών με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις 
ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες: 

 Για τα καύσιμα θέρμανσης: 
στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό 
διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση στον Ανάδοχο. 
 Για τα καύσιμα κίνησης: 
Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων της Π.Ε. Τρικάλων, θα γίνεται 
από τα πρατήρια του προμηθευτή. 
Τα πρατήρια διανομής καυσίμων κίνησης θα πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης απόστασης 
(περί τα 10 χιλιόμετρα) από τις αντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμήθεια υπηρεσιών. Ο 
υποψήφιος αναγράφει τη διεύθυνση του πρατηρίου/ων που διαθέτει για την προμήθεια. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα 
που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση η Υπηρεσία μπορεί να 
προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της 
συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη 
που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. 
Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει 
η Επιτροπή Προμηθειών κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. 

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια, πλημμύρες, κ.λπ.) τα εκχιονιστικά μηχ/τα 
μπορούν να προμηθεύονται καύσιμα στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες 
για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Επισημαίνεται ότι τα είδη συσκευασίας παράδοσης (σχέση χωρητικότητας-πλήθους σε 
βαρέλια, δοχεία κλπ) δύνανται να τροποποιηθούν και κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης, με 
σύμφωνη γνώμη των αντισυμβαλλομένων εάν τούτο κριθεί σκόπιμο. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων υγρών καυσίμων στις έδρες των 
Υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών Υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται από 
την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμως 
δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λπ.),ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
προμηθεύει τις Δ.Υ. με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα. 
Αν στην παραπάνω περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προμήθεια υγρών καυσίμων τότε παρέχεται 
δυνατότητα να προμηθεύονται τα καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο. 
H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, για κάθε 
παράβαση των όρων της σύμβασης από την πλευρά του προμηθευτή και κατόπιν γνωμοδότησης της 
αρμόδιας Επιτροπής. 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα καύσιμα αλλά και οι διαδικασίες μεταφοράς ή/και διάθεσης τους πρέπει να συμφωνούν με τα 
εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 
 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

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

καταφατική απάντησή του («ΝΑΙ») στο σύστημα και την παραπομπή σε ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από το νόμιμο εκπρόσωπό της Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986), η 

οποία και υποβάλλεται ως .pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», με την οποία δηλώνει ότι: 
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«Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, όπως 

αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 01/2021 για τη προμήθεια 

καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Τρικάλων και δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται πλήρως με 

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

τμήματα για τα οποία κατατίθεται η προσφορά». 
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ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01/2021 
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  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
 

 
Της επιχείρησης ………………………………………………, έδρα ………………………, οδός …………………., 

 
 

αριθμός ……, ΑΦΜ……………………, Δ.Ο.Υ. ……………………..,τηλέφωνο ………….………….,  
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος, στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποτυπώσουν: 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: το ποσό σε ευρώ ανά λίτρο που προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί του 
αρχικού προϋπολογισμού για το τμήμα/τμήματα ή το σύνολο της προμήθειας καυσίμων για τα οποία καταθέτουν 
προσφορά. Το % ποσοστό καταγράφεται στον παραπάνω πίνακα.  
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΕΕΕΣ) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01/2021 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 
 

 
 
 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη  

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 
Προσωρινός αριθμός 

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 

[], ημερομηνία [], σελίδα [] 2021-130445 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 

παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Δημοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

 

 
www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 

136378) 
 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 

με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Τρικάλων 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997844846 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): http://www.thessaly.gov.gr/ 

Πόλη:   

Οδός και αριθμός:  

Ταχ. κωδ.:  

Αρμόδιος επικοινωνίας:  

 Τηλέφωνο:  

φαξ:  

Ηλ. ταχ/μείο:  

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 
Σύντομη περιγραφή: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 

Αριθμός αναφοράς αρχείου 

που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): 140087 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

http://www.thessaly.gov.gr/
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Ναι / Όχι 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 

άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 
 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
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Απάντηση: 

- 

 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 
 

 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος  

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος  

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 



ΑΔΑ: 6Υ6Γ7ΛΡ-ΨΟΤ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 8  

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος  

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος  

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος  

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
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Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 
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Ο οικονομικός φορέας 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; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 

και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 
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Ο οικονομικός φορέας 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; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 
 

 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 

Απάντηση: 

Ναι 
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Λήξη  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές  

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 

άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης  

για τις ετήσιες ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων του έτους 2022» 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Στη Λάρισα σήμερα την ………………………..… ημέρα ………………………..….. του μηνός ............................... του έτους 20.…, μεταξύ των: 

 
 
 

1) Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ΑΦΜ 997844846 ΔΟΥ Α’ Λάρισας, νομίμως 
εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 

και 

2) Της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………..», νομίμως εκπροσωπούμενης από τ .................................... , που εδρεύει στ… 
……… (…………………………………..), με ΑΦΜ ………………… ΔΟΥ ..’ ……………. 
(εφεξής ο «Ανάδοχος») 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 
«Ανάληψη υποχρεώσεων» 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

8. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

9. Το ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

10. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

11. Την αριθ. 76928 (ΦΕΚ Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 

12. Την αριθ. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

13. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 

14. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ   Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
Α’ 85/07.04.2014) 

15. Την αριθ. Ε/262/18.06.2021 (ΑΔΑ 946Ζ46ΜΓΨ7ΚΔΒ) απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την Καταχώριση ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και 
τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει 

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

17. 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 
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18. Το άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18) με το οποίο κυρώθηκε η από 12.12.2012 (ΦΕΚ Α΄240) 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί ρύθμισης θεμάτων ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών 
καυσίμων 

19. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93/14.04.2014) άρθρο 63 περί αρνητικής έκπτωσης στους διαγωνισμούς 
πετρελαιοειδών 

20. Την αριθ 38212/23.11.2017 (ΑΔΑ: 7100465ΧΘ7-6ΔΡ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

21. Τις διατάξεις του αρ.1 παρ.1 περ. ια' και αρ.19 του ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

22. Τα έγγραφα των Διευθύνσεων Π.Ε. Τρικάλων με τα οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες σε καύσιμα 
για ένα (1) έτος. 

23.  Το αριθμ. Οικ. 339947/03.09.2021 έγγραφο μελέτη του Τμ. Προμηθειών Της Περιφερειακής  
Ενότητας Τρικάλων. 

24. Την ανάγκη προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών (κίνησης, θέρμανσης) για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για το έτος 2022. 

25.  Το με αριθμ. Πρωτ. 19/07/2021 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) για το έτος 2022. 

26.  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. 

27. Την υπ’αρ. 292770/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης Έτους 2022 για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για το 
έτος 2022» με ΑΔΑ :6Ζ3Φ7ΛΡ-Ψ3Φ. 

28.  Την υπ’ αρ. 1116/2021 - απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 1) Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης Έτους 2022 για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για τα 
έτος 2022. 2)Έγκριση όρων για διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τo έτos 2022. 3) Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης των προσφορών στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για τo έτος 2022, σύμφωνα με το 
άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 ,  με ΑΔΑ: ΨΔΕ37ΛΡ-05Ι. 

29. Το πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με 
μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 21REQ009200718 2021-09-14 

30. Την υπ.αριθ.355635/15-9-2021 Ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων ύψους 
219.989,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον ΚΑΕ  1511 (υγρά 
καύσιμα) και ύψους 84.178,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον 
ΚΑΕ  1512 (πετρέλαιο θέρμανσης) για το έτος 2022, με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ:  21REQ009207820 
2021-09-15 και ΑΔΑ ΨΤΝΝ7ΛΡ-9ΥΩ 

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

 
συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους: 
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων για ένα (1) έτος. 
1.2. Η προμήθεια και οι υποστηρικτικές αυτής υπηρεσίες, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προκήρυξης του έργου, που έγινε με 

την υπ. αρ. ……………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο  
προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Ν.4412/2016 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της 
προκήρυξης του εν λόγω έργου. 
Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή η υλοποίησή  
του, είναι: 
I. Τα είδη & οι ποσότητες της προμήθειας 
II. Η προσφερόμενη έκπτωση 
ΙΙΙ. Η εκάστοτε μέση λιανική τιμή πώλησης 

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

α) Σύμβαση 
β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 
γ) Προσφορά του Αναδόχου 
δ) Κατακυρωτική απόφαση 

2.2. Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α 
που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. 

2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για πληροφοριακούς σκοπούς. 

2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες 
που αναφέρονται κατωτέρω. 

2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα 
Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε ν α 
παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρη τώς 
οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο  
πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 3: Διάρκεια της Σύμβασης 
3.1. Η σύμβαση θα έχει ισχύ ενός (1) έτους και λήγει με την οριστική παράδοση της προμήθειας και την επακόλουθη εξόφληση του(των)  

προμηθευτή(ων) κατόπιν της πιστοποίησης καλής εκτέλεσης αυτής από τα αρμόδια όργανα. 
Η αναθέτουσα αρχή έχει προβλέψει δικαιώματα προαίρεσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία ενεργοποιεί μονομερώς εντός 
τριών (3) μηνών* προ της λήξης του αρχικού συμβατικού χρόνου και τα οποία συνίστανται σε: 
 προαίρεσης ύψους 10% με σκοπό την κάλυψη της προμήθειας λόγω ενδεχόμενης αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά τη διάρκεια 

του συμβατικού χρόνου 
* Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προαίρεση μπορεί να ενεργοποιηθεί και νωρίτερα. 
Σε περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της προμήθειας εντός τους ενός (1) έτους λόγω πχ του ρυθμού κατανάλωσης, είναι δυνατή η  
παράταση ισχύος των συμβάσεων με τους ίδιους όρους & προϋποθέσεις, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας  
αρχής μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 

3.2. Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 4% (άνευ ΦΠΑ) της 
προσδιοριζόμενης αξίας που αντιστοιχεί στα κατακυρωθέντα του είδη. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ (24%) 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

Οι τιμές είναι εκτιμώμενες βάσει τρεχουσών τιμολογιακών δεικτών κατά τη δημοσίευση της 01/2021 Διακήρυξης και τελούν υπό 
αναπροσαρμογή, αναλόγως της διακύμανσης που υφίστανται οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης στον αντίστοιχο Νομό της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 
Το συμβατικό κόστος προσδιορίζεται από την αντίστοιχη κατακυρωθείσα % έκπτωση στη μέση λιανική τιμή πώλησης η οποία θα είναι  
σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προμηθευτεί χαμηλότερη της προϋπολογιζόμενης ποσότητας, εντός των νομίμων ορίων που ορίζονται από την  
ισχύουσα νομοθεσία. 
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται πλήρως τα προβλεπόμενα έξοδα για την εκτέλεση των προμηθειών. 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών ακολουθούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την 
οικεία Υπηρεσία Εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το 
Νόμο δικαιολογητικών. 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του 
υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 
- Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
- 0,07% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 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) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

- Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
Επιπλέον: 

- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
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καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Σημειώνεται ότι για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων (εκτός μηχανημάτων έργων) οι κρατήσεις υπέρ 
ασφαλιστικών ταμείων (πλην Μ.Τ.Π.Υ. το οποίο δεν αποτελεί ασφαλιστικό ταμείο) επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, όταν η σύμβαση  είναι 
αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2019-20 της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ειδ. Φορέα 073, ΚΑΕ 1512 (καύσιμα 
θέρμανσης), 1511 (καύσιμα κίνησης)  

 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις 
προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων 
κρατών μελών της Ε.Ε. 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β 2) 

468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 4) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. 
Το πετρέλαιο θερμάνσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει νερό η άλλες ξένες ύλες σε 

ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα 
πυρολύσεως η και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της παρούσης. 
Πετρέλαιο κίνησης (diesel) 

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β 2) 
ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 3) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο καύσιμο. 
Βενζίνη αμόλυβδη 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) 
ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 3) ΦΕΚ 410/Β/11-4-2001 4) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με 
βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών με ευθύνη, μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες: 

 Για τα καύσιμα θέρμανσης: 
στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση στον 
Ανάδοχο. 
 Για τα καύσιμα κίνησης: 
Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων, θα γίνεται από 
τα πρατήρια του προμηθευτή. 
Τα πρατήρια διανομής καυσίμων κίνησης θα πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης απόστασης (περί τα 10 χιλιόμετρα-πλην του CNG λόγω 
περιορισμένης διάθεσης) από τις αντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμήθεια υπηρεσιών. Ο υποψήφιος αναγράφει τη διεύθυνση του 
πρατηρίου/ων που διαθέτει για την προμήθεια. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει 
αυτά με καθυστέρηση η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ τ ης 
συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν 
τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί 
να προτείνει η Επιτροπή Προμηθειών κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. 
Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια, πλημμύρες, κ.λπ.) τα εκχιονιστικά μηχ/τα μπορούν να προμηθεύονται καύσιμα στον 
τόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Επισημαίνεται ότι τα είδη συσκευασίας παράδοσης (σχέση χωρητικότητας-πλήθους σε βαρέλια, δοχεία κλπ) δύνανται να 
τροποποιηθούν και κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης, με σύμφωνη γνώμη των αντισυμβαλλομένων εάν τούτο κριθεί σκόπιμο. 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων υγρών καυσίμων στις έδρες των Υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπές που 
θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών Υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Χημικών 
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Υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. 
απεργίες κ.λπ.),ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τις Δ.Υ. με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα. 
Αν στην παραπάνω περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προμήθεια υγρών καυσίμων τότε παρέχεται δυνατότητα να προμηθεύονται τα καύσιμα 
από το ελεύθερο εμπόριο. 
H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από την 
πλευρά του προμηθευτή και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα καύσιμα αλλά και οι διαδικασίες μεταφοράς ή/και διάθεσης τους πρέπει να συμφωνούν με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, με 
την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Προσφορά φυσικού ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνει υπεργολαβία που δεν έχει αποτυπωθεί στο φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, απορρίπτεται ως μη κατάλληλη. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 το υ ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να 

φτάσει μέχρι το 2% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής. 

2. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου  
οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαμβάνειν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, 
με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 
β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, 
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει  
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη  
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Α ν η 
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται 
οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 
αυτήν. 
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή  
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να 
λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται απ ό την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, μ ε το ισχύον 
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των  
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ……… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 
……….. € (……………………. ΕΥΡΩ), με ημερομηνία λήξης ………………., της Τράπεζας «… .............................. ». 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών. 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τους όρους της με αριθμό 01/2021 Διακήρυξης και τους όρους 
προσφοράς του αναδόχου. 
Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά της Λάρισας. 

 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 
 
 

……………………………… 
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