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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ          1.1
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. ΛΙΝΑΡΔΑΚΟΥ 5
Πόλη ΣΚΑΛΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 23051
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL 653
Τηλέφωνο 2735022222
Φαξ 2735024032
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@eurota.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.evrotas.gr
Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο
(URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – υποτομέας ΟΤΑ

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης με το ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»,  την  Κοινωφελή  Δημοτική  Επιχείρηση  «Ευρώτειος    Πολιτεία»,  το
Ν.Π.Δ.Δ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ
ΕΥΡΩΤΑ  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»  και  το  Ν.Π.Δ.Δ  ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΕΥΡΩΤΑ  «I.  Ν.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική  πρόσβαση στην διεύθυνση (URL)  :  μέσω της  διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  την διεύθυνση: www.evrotas.  gov  .  gr  
https://www.evrotas.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Ευρώτα, το  Ν.Π.Δ.Δ.
«Νικηφόρος Βρεττάκος», η  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Ευρώτειος   Πολιτεία»,
η  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑ-
ΝΤΗΣ» και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Ν  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει με τον τακτικό προϋπολογισμό
του των ετών 2021 και 2022 του Δήμου Ευρώτα και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νικηφόρος Βρετ-
τάκος» και  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Ευρώτειος    Πολιτεία» και συγκεκρι-
μένα:.

Κ.Α. Εξόδων Τίτλος

Ποσό
πίστωσης
για το έτος

2021

(€)

Συνολικό
απαιτούμενο

ποσό για

 Δύο (2) Έτη

 (€)

Φορέας

10-6641.0011
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών μεταφορικών

μέσων υπηρεσίας.
6.000,00 13.134,00 Δήμος Ευρώτα

10-6643.0010

Προμήθεια καυσίμων για
την θέρμανση των

δημοτικών κτιρίων Δήμου
Ευρώτα

15.000,00 15.872,00 Δήμος Ευρώτα

20-6641.0011

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών

απορριμματοφόρων και
μηχανημάτων πλύσης
κάδων, σαρώθρων και
λοιπών μηχανημάτων

υπηρεσίας Δήμου
Ευρώτα

80.000,00 151.598,00 Δήμος Ευρώτα

25-6641.0011

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών μεταφορικών
μέσων και μηχανημάτων

υπηρεσίας Δήμου
Ευρώτα

6.000,00 11.630,00 Δήμος Ευρώτα

30-6644.0010 Προμήθεια καυσίμων και 155.000,00 279.972,88 Δήμος Ευρώτα
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λιπαντικών μηχανημάτων
και φορτηγών υπηρεσίας
(2018)

35-6644.0013

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για τη κίνηση
και  λειτουργία
μηχανημάτων, φορτηγών
και  λοιπού  εξοπλισμού
της υπηρεσίας 

15.000,00 26.970,00 Δήμος Ευρώτα

10-6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για τη κίνηση
των  οχημάτων
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

11.000,00 44.330,00
ΝΠΔΔ
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

10-6641.0003
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών  για  τα
μηχανήματα των σταδίων

12.948,00 22.270,40
ΝΠΔΔ
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

10-6643.0001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση  των  Παιδικών
Σταθμών

8.000,00 19.840,00
ΝΠΔΔ
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

10-6643.0002
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση  του  κλειστού
γυμναστηρίου Βλαχιώτη

3.000,00 5.952,00
ΝΠΔΔ
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

15-6411.001
Έξοδα  κίνησης
μεταφορικών μέσων

1.000,00 2.083,20

Κοινωφελής
Δημοτική
Επιχείρηση

«Ευρώτειος

  Πολιτεία»

60-6643.001
Πετρέλαιο θέρμανσης για
Κ.Δ.Α.Π.

5.400,00 9.920,00

Κοινωφελής
Δημοτική
Επιχείρηση

«Ευρώτειος

  Πολιτεία»
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1.3 Συνοπτική  Περιγραφή  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της
σύμβασης 

Α. Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών Δήμου Ευρώτα» προϋπολογισμού  702.772,48 € (με Φ.Π.Α), για να
καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες σε χρονικό διάστημα δύο ετών, των κάτωθι:

1. Του Δήμου Ευρώτα
2. Του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού
Δήμου Ευρώτα

«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

3. Της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

4. Της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
«Ι.Ν  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

5. Της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευ-
ρώτειος Πολιτεία»  

   

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Κωδικός ειδών κατά cpv Περιγραφή προϊόντος

09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη

09211100-2 Έλαια κινητήρων

09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών

09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων

09211650-2 Υγρά φρένων

24316000-2 Υγρά μπαταρίας

09211820-5 Ορυκτέλαια

24951100-6 Γράσσο

24957000-7 Πρόσθετο καυσίμου κίνησης AD BLUE 

24951311-8 Αντιψυκτικό

[Στην περίπτωση που η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:]
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

ΤΜΗΜΑ  1   :  «   Πετρέλαιο  κίνησης  Δήμου  Ευρώτα  (1)  »,  εκτιμώμενης  αξίας
307.650,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ  2   :  «  Πετρέλαιο  κίνησης  Ν.Π.Δ.Δ.  "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ"  (2)  »,
εκτιμώμενης αξίας   10.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ  3   :  «  Αμόλυβδη  βενζίνη  Δήμου  Ευρώτα  (3)  »,  εκτιμώμενης  αξίας
11.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ  4   :  «  Αμόλυβδη  βενζίνη  Ν.Π.Δ.Δ  "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ"  (4)  »,
εκτιμώμενης αξίας   39.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ  5   :  «  Πετρέλαιο  θέρμανσης  Δήμου  Ευρώτα  (5)  »,  εκτιμώμενης  αξίας
12.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ  6   :  «  Πετρέλαιο  θέρμανσης  Ν.Π.Δ.Δ.  "Νικηφόρος  Βρεττάκος"  (6)  »,
εκτιμώμενης αξίας   20.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ  7   :  «  Πετρέλαιο  θέρμανσης  για  τις  ανάγκες  της  Σχολικής  Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» (7) », εκτιμώμενης
αξίας   48.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ  8   :  «  Πετρέλαιο  θέρμανσης  για  τις  ανάγκες  της  Σχολικής  Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» (8) », εκτιμώμενης αξίας
32.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ  9   :  «  Αμόλυβδη  βενζίνη  για  τις  ανάγκες  της  Κοινωφελούς  Δημοτικής
Επιχείρησης  του  Δήμου  Ευρώτα  «Ευρώτειος  Πολιτεία»  (9)  »,  εκτιμώμενης  αξίας
1.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 10  : «  Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης  του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» (10)  »,  εκτιμώμενης  αξίας
8.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 11  : « Λιπαντικά Δήμου Ευρώτα (11) », εκτιμώμενης αξίας   70.412,00€
πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 12  : « Λιπαντικά Ν.Π.Δ.Δ. "Νικηφόρος Βρεττάκος" (12) », εκτιμώμενης αξίας
4.210,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ  13   :  «  Λιπαντικά  Κοινωφελούς  Δημοτικής  Επιχείρησης  "Ευρώτειος
Πολιτεία" (13) », εκτιμώμενης αξίας   471,20€ πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται για  όλα τα τμήματα

Ο μέγιστος  αριθμός  ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί  να ανατεθεί  σε  έναν  προσφέροντα
ορίζεται σε  13. 

Η  προμήθεια  θα  διενεργηθεί   με  την   διαδικασία  ανάδειξης  προμηθευτών-
χορηγητών  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  4  της  από  12-12-2012  Πράξη
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Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  τεύχος  Α΄240),  που  κυρώθηκε  με  το
Ν.4111/2013(ΦΕΚ  τεύχος  Α΄  18)  και  της   ερμηνευτικής  εγκυκλίου   ΥΠ.ΕΣ.  εγκ.
3/11543/26.03.2013.

Β. Τα είδη που θα περιλαμβάνονται στην εν λόγω προμήθεια και θα χρησιμοποιηθούν
για  την  κίνηση  καθώς  και  την  καλή  λειτουργία  των  οχημάτων-μηχανημάτων  του
Δήμου  Ευρώτα  &  των  νομικών  του  προσώπων,  είναι  το  πετρέλαιο  κίνησης,  η
αμόλυβδη  βενζίνη,  λιπαντικά  για  κινητήρα,  κιβωτίων  οδοντωτών  τροχών,  υγρά
υδραυλικών, υγρά φρένων, υγρά μπαταρίας, αντιψυκτικό υγρό, γράσο κλπ.

  Επίσης προβλέπεται η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις αντίστοιχες ανάγκες
κτιρίων του Δήμου, του ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»,  των Σχολικών Επιτροπών
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  καθώς  και  της  Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης.

        

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  702.772,48€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 566.752,00  ΦΠΑ :
136.020,48).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

2. του  ν.  4314/2014  (Α'  265)1, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο
2007 -2013»,

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

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
1,  

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

7. του  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α 226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2

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

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

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)3 

1

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
3

Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  προκήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας
κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη
της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με
την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
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11. του  άρθρου  5  της  απόφασης  με  αριθμ.  11389/1993  (Β΄  185)  του  Υπουργού
Εσωτερικώντου ν.  3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη
διασταύρωση των  στοιχείων του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»4,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών
Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με  το  ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και
Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες

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

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

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

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

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

19. της  με  αρ.  57654  (Β’ 1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»

20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

4

Η  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης  μετοχών  εταιρειών  που  συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις,  απαιτείται
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας
ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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22. Της αρ. 51/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων
και τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Διαγωνισμού

23. Των αρ. πρωτ 3767/26-03-2021, 3768/26-03-2021,  3769/26-03-2021,  3770/26-03-
2021,   3771/26-03-2021  και  3772/26-03-2021  Αποφάσεων  ανάληψης  πολυετούς
υποχρέωσης του Δήμου Ευρώτα

24. Των αρ. πρωτ 139/26-03-2021, 140/26-03-2021,  141/26-03-2021  και 142/26-03-
2021  Αποφάσεων  ανάληψης  πολυετούς  υποχρέωσης  του  ΝΠΔΔ  «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

25. Των αρ. πρωτ 56/26-03-2021 και 57/26-03-2021 Αποφάσεων ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία»

26. Της  αρ.  3/2021  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Σχολικής  Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Ν  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» σχετικά με την ψήφιση
της πίστωσης και την έγκριση της μελέτης.

27. Της  αρ.  4/2021  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Σχολικής  Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»  σχετικά  με  την
ψήφιση της πίστωσης και την έγκριση της μελέτης.

28. Της αρ. 4/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία» σχετικά με την έγκριση της μελέτης.

29. Της  αρ.  6/2021  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου του  ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» σχετικά με την ψήφιση της πίστωσης και την έγκριση της μελέτης.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής  των προσφορών είναι  η  03/05/2021 και  ώρα
15.005

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,  την 09/03/2021,  ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15.00.  

5

Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών  παραλαβής  των  προσφορών  οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την
πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60
παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται :
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου
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1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης6 

Προκήρυξη7 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 29/03/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 8

Η προκήρυξη και  το  πλήρες  κείμενο της  παρούσας  Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 9. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.10:   http://www.promitheus.gov.gr,  όπου η  σχετική  ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό : 108231

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
11 12 13, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω εφημερίδες: 

 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ  (  ημερομηνία  αποστολής
29/3/2021)

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση

6

Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
7

Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
Παράρτημα  V του Προσαρτήματος  Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ  :
Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 

8

Άρθρο  66  Ν.  4412/2016.  Η  παρούσα  διακήρυξη  και  οι  προκηρύξεις  δεν  δημοσιεύονται  πριν  από  την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο,
η  δημοσίευση μπορεί  να  πραγματοποιείται  σε  κάθε  περίπτωση σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι  Α.Α.  δεν  έχουν
ενημερωθεί  σχετικά  με  τη  δημοσίευση  εντός  48  ωρών  από  τη  βεβαίωση  παραλαβής  της  προκήρυξης/
γνωστοποίησης 

9

Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
10

Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
11

Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  δύο  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας  που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1 η Ιανουαρίου
2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

12

Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ.
άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

13

Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και
την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
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16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL) :   www  .  evrotas  .  gr    

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει:  τον  εργολάβο  ή  τον
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, βάσει παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/07,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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 τους14 

β)  δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα,  παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄  όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας  ανάθεσης,  αλλά  και  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

14

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης15  είναι τα ακόλουθα:

 η  με  αρ.  ΕΕ  S:  2021/S  065-163224  Προκήρυξη  της  Σύμβασης,  όπως  αυτή  έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η προκήρυξη (ΑΔΑΜ 21PROC008353246)
 η  παρούσα  Διακήρυξη   με  τα  Παραρτήματα I,  II,  III,  IV, που  αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτής 
 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]16 

 οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της17 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
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.gr18.

15

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14
της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α.
με  σκοπό  να  περιγράψει  ή  να  προσδιορίσει  στοιχεία  της  σύμβασης  ή  της  διαδικασίας  ανάθεσης,
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου
62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από
τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και
τυχόν  πρόσθετων  εγγράφων.  Επίσης,  στην  έννοια  αυτή  περιλαμβάνονται  και  η  διακήρυξη  στην  οποία
αναφέρονται  όλοι  οι  ειδικοί  και  γενικοί  όροι  σύναψης  και  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  το  Ενιαίο  Ευρωπαϊκό
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της
παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής
και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

16

Για συμβάσεις άνω των ορίων
17

Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της
σύμβασης αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο
της διακριτικής ευχέρειας της Α.Α. 

18

Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν
όλω ή εν  μέρει  η ελεύθερη πλήρης άμεση και  δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της  σύμβασης.
Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο
αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 27/04 /2021
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
υπογεγραμμένο19.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  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 έξι (6) 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 ή
των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών20.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)21.  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά

19

Πρβλ την με αρ.  56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)

20

Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
21

Επιτρέπεται  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από
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έγγραφα μπορούν να 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. 22. 

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 μπορούν να 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.23 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα24.

2.1.5 Εγγυήσεις25

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -  μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την
ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος  της  ένωσης),   ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της
διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης
υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής

το  αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του  προσφέροντος,  είτε  από  το  πρωτότυπο  έγγραφο  με  την  σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.  Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

22

Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
23

Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α
171). 

24

Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
25

Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής  προσφορών26,  θ)  την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε
(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

26

Πρβλ.  άρθρο 72 παρ.  4  περ.  η του ν.  4412/2106,  όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 107 περ.  5  του ν.
4497/2017.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
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.27

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.28  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής29

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική
επιστολή  συμμετοχής30,  που  ανέρχεται  στο  ποσό  των   10.914,00  ευρώ31,  εφόσον
πρόκειται  για  προσφορά  στο  σύνολο  των  ειδών.  Για  προσφορά  κατά  ομάδες,  η
αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής  είναι όπως παριστάνεται στον παρακάτω

27

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος  I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

28

Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
29

Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016

30

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής  υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  του/των  προσφερομένου/ων
τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016)

31
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πίνακα:

ΟΜΑΔΑ / 
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ  

ΤΜΗΜΑ 1   Πετρέλαιο κίνησης Δήμου Ευρώτα (1) 6.000,00 €

ΤΜΗΜΑ Πετρέλαιο κίνησης Ν.Π.Δ.Δ. "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ" (2) 200,00 €

ΤΜΗΜΑ 3  Αμόλυβδη βενζίνη Δήμου Ευρώτα (3) 200,00 €

ΤΜΗΜΑ 4  Αμόλυβδη βενζίνη Ν.Π.Δ.Δ "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ" (4) 700,00 €

ΤΜΗΜΑ 5  Πετρέλαιο θέρμανσης Δήμου Ευρώτα (5) 250,00 €

ΤΜΗΜΑ Πετρέλαιο θέρμανσης Ν.Π.Δ.Δ. "Νικηφόρος Βρεττάκος" (6) 400,00 €

ΤΜΗΜΑ 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επι-
τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑ-
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» (7) 900,00 €

ΤΜΗΜΑ 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επι-
τροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ» (8) 600,00 €

ΤΜΗΜΑ 9 

Αμόλυβδη βενζίνη για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημο-
τικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολι-
τεία» (9) 25,00 €

ΤΜΗΜΑ 10  

 Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πο-
λιτεία» (10) 150,00 €

ΤΜΗΜΑ 11  Λιπαντικά Δήμου Ευρώτα (11) 1.400,00 €

ΤΜΗΜΑ Λιπαντικά Ν.Π.Δ.Δ. "Νικηφόρος Βρεττάκος" (12) 80,00 €

ΤΜΗΜΑ 13  
Λιπαντικά Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης "Ευρώτειος
Πολιτεία" (13) 9,00 €

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 του άρθρου 2.4.5 της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι
29/11/2021 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 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.
2.2.2.2.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201632.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά

32

Πρβ.  άρθρο 72 παρ.  1  του  ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την περ.  4  του  άρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
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του  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
από  την  παρούσα  δικαιολογητικά  ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για  υπογραφή  της
σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού33 

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:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη34 καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους: 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την  καταπολέμηση  της

33

Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.34

Πρβλ.  άρθρο 73  παρ.  1  εδ.  α  του  ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο 107 περ.  6  του  ν.
4497/2017. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται,
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση
του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του
Μέρους  ΙΙΙ.Α του  ΤΕΥΔ και  ειδικότερα,  αντί  της  αναφοράς  σε  “τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση”,
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η
δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως,  μόνο σε  αμετάκλητες καταδικαστικές
αποφάσεις.
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

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

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου
εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του
προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου35.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 36

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην
καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από

35

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ.
7 του ν. 4497/2017

36

Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
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δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην
Ελλάδα,  οι  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο 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. 

ή/και

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

2.2.3.3  α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν  οι  πιο  κάτω  επιτακτικοί  λόγοι  δημόσιου  συμφέροντος  [όπως  ενδεικτικά
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος]  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων
ή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί  ή  όταν ο οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται37 από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας
σύμβασης,  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  σε  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες

37

Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν
από  τους  λόγους  αποκλεισμού  της  παρ.  4,  συνεκτιμώντας  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση
σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική  πρόβλεψη  στη  διακήρυξη  (πρβλ.
αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α.
λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για
τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης
του άρθρου 2.2.9.2.
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καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/201638, 

(β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις
επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση  ότι  αποδεικνύει  ότι  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας39, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή ή  επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια  κατά την εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’
εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
38

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.39

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω
των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις  συμβάσεις κάτω των ορίων),  καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου
2.2.9.2. 
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αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής  σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και  καταλαμβάνει  τη
συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία
του σχετικού γεγονότος. 40

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την
προϋπόθεση  ότι  αποδεδειγμένα  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύ-
ναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)41.

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)42 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προ-
κειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπι-
στία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοι-
χεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολο-
γούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδι-
κήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οι-
κονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει απο-
κλειστεί, 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

40

Πρβλ.  παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ.  9 του ν.
4497/2017. 41 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη

αξία  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  υπερβαίνει  το  1.000.000,00  €  χωρίς  ΦΠΑ.  Κατά  το  στάδιο  της
υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο
αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

42 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του
ν. 4497/2017.
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που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 43.

2.2.3.8. 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.

2.2.3.9. Οικονομικός  φορέας,  στον  οποίο  έχει  επιβληθεί,  με  την  κοινή  υπουργική
απόφαση  του  άρθρου  74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής44 

43 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  

44

Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την
κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της
σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν
στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως
τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας45 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή
με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια46 

45

Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
46

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των
ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να
διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε  απαιτώντας,  ως  προς  τα  κριτήρια  που  επιλέγουν,  ελάχιστα  επίπεδα
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ.  κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη),  είτε
ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία
με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων
και  έλεγχος  καταλληλόλητας:  ειδικά  η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  η  τεχνική  και
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά
παραδείγματα.
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Δεν απαιτείται 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα47 

Να διαθέτει κατάλληλο όχημα για τη μεταφορά καυσίμων στο χώρο στάθμευσης των
οχημάτων του Δήμου Ευρώτα, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει σε τμήμα που
περιέχει καύσιμα και η έδρα του βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων
από το χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου.

2.2.7 Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης48 

Δεν απαιτείται

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των  δεσμών  τους  με  αυτούς49.  Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους,
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων

47

Πρβλ άρθρο  75  παρ.  4  ν.  4412/2016.  Όσον  αφορά την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  οι  Α.Α.
μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους
ανθρώπινους  και  τεχνικούς  πόρους και  την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο
ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό
επίπεδο  εμπειρίας,  αποδεικνυόμενο με κατάλληλες  συστάσεις  από συμβάσεις  που έχουν εκτελεστεί  κατά το
παρελθόν.  Μια  Α.Α.  μπορεί  να  θεωρεί  ότι  ένας  οικονομικός  φορέας  δεν  διαθέτει  τις  απαιτούμενες
επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που  ενδέχεται  να
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν  αντίστοιχα  τα  πεδία  του  ΕΕΕΣ (για  τις  συμβάσεις  άνω των  ορίων)  ή  του  Τ.Ε.Υ.Δ.  (για  τις
συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι
μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα
κριτήρια  που  επιλέγουν,  ελάχιστα  επίπεδα  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας,  τα  οποία  πρέπει  να
καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον .........
συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε
βάρος  των  συμμετεχόντων  είτε  ζητώντας  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  δηλώσουν  τις  ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόtητας:  ειδικά  η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  η  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα''  (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)   και  ειδικότερα  την  Ενότητα  IV παρ.  1,  όπου  παρατίθενται  σχετικά
παραδείγματα.

48

Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και
τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης
(Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016)

49

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν.  4412/2016. Δύνανται, επίσης,  να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης
σύμβασης  
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στηρίζονται. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια  που  σχετίζονται  με  την  απαιτούμενη  με  τη  διακήρυξη  οικονομική  και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 50.

 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 51.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς  προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς:  α)  δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια  επιλογής  των  παραγράφων  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  1  και  3  του  ν.  4412/2016  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα
ΙΙΙ  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.
1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ52 καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου   του
Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και  συμπληρώνεται  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 153 

Επειδή η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα
(ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής) (Καύσιμα – Λιπαντικά). 

Το  ΕΕΕΣ  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών54

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή

50 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  

51

Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
52

Το  ΕΕΕΣ περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα Μέρη:  Μέρος  Ι  Πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  και  την  αναθέτουσα  αρχή,  Μέρος  ΙΙ  Πληροφορίες  σχετικά  με  τον  οικονομικό  φορέα,  Μέρος  ΙΙΙ
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

53

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http  ://  www  .  eprocurement  .  gov  .  gr  /  webcenter  /  files  /  anakinoseis  /  eees  _  odigies  .  pdf  ,
αναρτώνται   οδηγίες  για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές  σχετικά με τη χρήση της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

54     Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52
Α’).
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του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα55 ως  προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.56 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.57

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα58

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής  των οικονομικών φορέων και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά
τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του  άρθρου  105  παρ.  3  περ.  γ  του  ν.
4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς
στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  στην  υποβολή  των
δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)59.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του

55

Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
56

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων
που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

57

Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
58

Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να
προσκομίσουν  μόνο  εκείνα  τα  αποδεικτικά  μέσα  που  ανταποκρίνονται  στους  λόγους  αποκλεισμού  και  στα
κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει
ελάχιστα  επίπεδα  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  των  οικονομικών  φορέων,  τότε  δεν  θα  ζητήσει  ούτε  τα
αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  
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οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.460.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν,  όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων,  εικονικό φάκελο επιχείρησης,  ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση
σε  εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) 

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  δικαιολογητικά,  όταν  η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν61.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών62.  Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά63:

60

Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η  A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή
όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν.
4412/2016

61

Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
62  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

63

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν4194/2013). 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 (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΡΛ-ΔΒΔ21PROC008382048 2021-04-02



α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
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 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.264 και 2.2.3.465 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος
ισχύος,  που  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  υποβολή  τους 66 και
υπεύθυνη  δήλωση  του  προσωρινού  αναδόχου  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς
κοινωνικής  ασφάλισης  (στην  περίπτωση  που  ο  προσωρινός  ανάδοχος  έχει  την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή
διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των
υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα  (ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν  προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.  2 β)  του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

64 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών
φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας  που  εκδίδονται  από  τους  ημεδαπούς  φορείς,  οι
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  104  του  ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν,  εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί  ανάδοχοι.  Τα εν λόγω
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό
ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

65 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
66  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων67.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη
Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών
Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του68 από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του
ανωτέρω  πιστοποιητικού,  αυτό  αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού69

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  στις  παραγράφους 2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,
καθώς  και  στην περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4,  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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ.
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-Certis)  του  άρθρου  81  του  ν.
4412/2016.

δ) Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4,  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για  την  παράγραφο  2.2.3.5,  δικαιολογητικά  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών70,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι  μετοχές  είναι ονομαστικές, το

67 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

68       Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

69  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του
ν. 4605/2019. 

70 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
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οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,71

καθώς  και  αναλυτική  κατάσταση με  τα  στοιχεία  των  μετόχων  της  εταιρείας  και  τον
αριθμό  των  μετοχών  κάθε  μετόχου  (μετοχολόγιο),  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν
από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής
του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
αναλυτική  κατάσταση μετόχων,  με  αριθμό  των  μετοχών  του  κάθε  μετόχου,  όπως  τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το
πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το
οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που
έχει  συντελεστεί  τις  τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει
την έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά  προσκομίζει  υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν
δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα  αρχή δεν  υπεισέρχεται  στην  κρίση της  ως  άνω αιτιολογίας.  Δύναται,
ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω,  πριν  την  υπογραφή της  σύμβασης  υποβάλλεται  η  υπεύθυνη  δήλωση  της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3414/2005» 72.και

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για
την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση
του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

71  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

72 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΡΛ-ΔΒΔ21PROC008382048 2021-04-02



Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί  τέτοιο μητρώο,  το  έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση
σύμβασης.73

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή
ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης
του  άρθρου  2.2.4  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής
δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  τους,74 εκτός  αν,  σύμφωνα  με  τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 

Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:75

 Άδεια  κυκλοφορίας  και  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  οχήματος  κατάλληλου  για
μεταφορά καυσίμων

Β.5. Διατηρείται λόγω αρίθμησης  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο 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 76.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα

73 Πρβλ.  Παράρτημα  XI Προσαρτήματος  Α ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι  η  Α.Α.  απαιτεί  στην
εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς
βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

74  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7
α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019.

75

Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II
του Παραρτήματος  XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση,
στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

76  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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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.

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.

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.

Β.7. Οι  οικονομικοί  φορείς  που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους καταλόγους77 που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα  πιστοποιητικά  αυτά  αναφέρονται  τα  δικαιολογητικά  βάσει  των  οποίων  έγινε  η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και
η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους
οργανισμούς  ή  το  πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους

77

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση,  σύμφωνα με  τα  ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ.  2  του ν.
4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες
άλλων φορέων,  σύμφωνα με  την παράγραφο  2.2.8 για την  απόδειξη  ότι  θα έχει  στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική έγγραφη δέσμευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.78

78

Πρβλ.  άρθρο 78 παρ.  1/  80 παρ.  1  ν.  4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει  από
ιδιωτικό  συμφωνητικό  μεταξύ  προσφέροντος  και  τρίτου,  στις  ικανότητες  του  οποίου  στηρίζεται,  ή  από
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης79 
Κριτήριο ανάθεσης80 της Σύμβασης81 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά:

 βάσει τιμής82 

79

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ.  II.2.5
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

80

Τα  κριτήρια  ανάθεσης  θα  πρέπει  να  συνδέονται  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού
και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που
παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια
ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και
αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

81

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ.  II.2.5
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

82

Πρόκειται,  στην  ουσία,  για  το  κριτήριο  ανάθεσης  της  χαμηλότερης  τιμής,  όπως  είχε  επικρατήσει  στο
προϊσχύσαν δίκαιο  (Οδηγία 2004/18/ΕΚ,  π.δ.  60/2007).  Εάν η τιμή  είναι  το μοναδικό κριτήριο  ανάθεσης η
αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΡΛ-ΔΒΔ21PROC008382048 2021-04-02



2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται, για   το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  της
προμήθειας ανά είδος /τμήμα ή ανά ομάδα προϊόντων. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,
απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής83.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36
και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 84.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κα-
τάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλε-
κτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολου-
θώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπο-
γράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγ-
μένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε
άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρή-
ση προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής σε  διαδικασίες  σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψη-

83

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
84

Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και.  (Επικοινωνία)  της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α.
εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
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φιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγ-
μένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμ-
βάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 85

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο
9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η
δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας
λειτουργίας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  ρυθμίσει  τα  της  συνέχειας  του
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της86.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα87, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω ύπαρξης  τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,  στη
σχετική δήλωσή του,  αναφέρει  ρητά όλες  τις  σχετικές διατάξεις  νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ηλεκτρονικού
αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ

85  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του
ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.

86

Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
87

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
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νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε
και  σε  απλή φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία
βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει  υπογραφή μετά  την έναρξη  της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.88

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής   προσφοράς  τα  οποία απαιτείται  να προσκομισθούν σε  πρωτότυπη
μορφή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'',  όπως τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις  του
άρθρου 1  παρ.  2  του  ν.  4250/2014.  Τέτοια στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι,
ενδεικτικά,  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  τα  οποία
έχουν  εκδοθεί  από  ιδιωτικούς  φορείς  και  δεν  φέρουν  επικύρωση  από  δικηγόρο,
καθώς  και  τα  έγγραφα  που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν
προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το
ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε  αντίγραφα  των
πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή
και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν
υποβάλει  ηλεκτρονικά,   όταν  αυτό  απαιτείται  για  την  ορθή  διεξαγωγή  της
διαδικασίας.89

2.4.3 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-  Τεχνική
Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη

88 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν.
4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019

89 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν
στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση
κόστους,  περιγράφεται  στο  περιεχόμενο  του  υποφακέλου  οικονομικής  προσφοράς  και  ο  τρόπος
υποβολής τους  
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διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν90: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β)
την  εγγύηση  συμμετοχής,  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  72 του  Ν.4412/2016  και  τα
άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

(1) Η αναθέτουσα αρχή:

(α) Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=el  ΕΕΕΣ για
τη συγκεκριμένη διακήρυξη.

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο.

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και
να  μεταβεί  στην  ιστοσελίδα  https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=el Στην  ιστοσελίδα  αυτή,
πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ
του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.

(γ) Επιλέγει  «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται  σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο
PDF μέσω του  Chrome (έχει  ήδη  ενσωματωμένη λειτουργία  εκτύπωσης  PDF).  Διαφορετικά,  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην
ιστοσελίδα).

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf
είτε  με  την  τηλεφόρτωση  του  αρχείου  .xml στην  ιστοσελίδα  που  το  δημιούργησε
(https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=el).

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική  υποβολή.  Επισημαίνεται  ότι  η  εν
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

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

90

Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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2.4.3.2 H τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  όλες  τις  απαιτήσεις  και  τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα91 92. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν93.

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /  Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα
κριτήριο  ανάθεσης,   όπως  ορίζεται  κατωτέρω  ή σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
Παράρτημα 1 της διακήρυξης: 

Α. Τιμές

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού για τα λιπαντικά δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 94

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Στην οικονομική προσφορά που αφορά τα καύσιμα δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς:

ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΑΝΕΥ

ΦΠΑ

Πετρέλαιο κίνησης 1,05

Πετρέλαιο θέρμανσης 0,80

Βενζίνη αμόλυβδη 1,30

91

Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
92

Αυτά  περιλαμβάνουν  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  τεκμηριώνουν  την  τεχνική  καταλληλότητα  των
προσφερομένων ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα
αποδεικτικά  στοιχεία  που  τυχόν  προβλέπονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  προς  προμήθεια  αγαθού,
σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

93

Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
94

Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική
μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α.
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Εφόσον  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  οικονομικής  προσφοράς  του  ΕΣΗΔΗΣ  δεν
μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το
σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή
προσφοράς  την  τιμή,  με  τρία  (3)  δεκαδικά  ψηφία  (αριθμό)  που  προκύπτει  μετά  την
αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς
για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα  για  τα  είδη  πετρέλαιο  κίνησης,  πετρέλαιο  θέρμανσης,  και  βενζίνη
αμόλυβδη όπου απαιτείται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα στη
νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής  πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο εβδομαδιαίας μέσης λιανικής
τιμής  υγρών  καυσίμων  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  τμήμα  εμπορίου  &  τουρισμού
Περιφερειακής  ενότητας  Ν.  Λακωνίας,  στο  πεδίο  της  οικονομικής  προσφοράς  του
συστήματος θα συμπληρωθεί τιμή τέτοια η οποία θα ισούται με το γινόμενο της δαπάνης
(πλην ΦΠΑ) του είδους που υπάρχει στον πίνακα του προϋπολογισμού της ομάδας επί το
ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  για  την  ομάδα  που  προσφέρει  ο  οικονομικός  φορέας.  Το
πηλίκο που θα προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής του συστήματος και της
τιμής  προσφοράς  προς  την  τιμή  του  συστήματος  θα  χρησιμοποιείται  ως  ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα, για τον υπολογισμό της εκάστοτε
τιμής προσφοράς.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΟΜΑΔΑ Χ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 10%

Α/
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV ΕΙΔΟΣ

ΕΊΔΟΣ
ΜΟΝΆΔ
ΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ
ΠΟΣΌΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Ή  ΤΙΜΉ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ (€)
(ΠΛΗΝ  ΦΠΑ)

ΤΙΜΉ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΥ ΘΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩ

ΘΕΙ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

 ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 000000000
Πετρέλαιο
κίνησησ

Λίτρο
293.000,00 1,05

307.650.00 0,945 276.885,00

2

000000000 Πετρέλαιο
θέρμανση

ς

Λίτρο

16.000,00 0,80
12.800,00

0,720
11.520,00

3
000000000 Βενζίνη

αμόλυβδη
Λίτρο

9.000,00 1,30
11.700,00 1,170 10.530,00

Άθροισμα 332.150,00 298.935,00
ΦΠΑ 24% 79.716,00 71.744,40

Σύνολο 411.866,00 370.679,40

Ποσοστό έκπτωσης: (332.150,00-298.935,00)/ 332.150,00Χ100%=10%

Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία
υπογράφονται ψηφιακά  και  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα.   Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
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παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
Καθώς  η  οικονομική  προσφορά,  δηλαδή  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης,  έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει  στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf,  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο  και  συμπληρωμένο  με  το   αναγραφόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  το
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV, που επισυνάπτεται στην
παρούσα διακήρυξη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την
παράδοση του υλικού  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης95.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ
ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που  καθορίζεται  και
τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  Μέρος  Β’  του  Παραρτήματος  Ι  της
παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών96  
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για
διάστημα  εκατόν ογδόντα (180) ημερών   από την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  1  α  του  ν.
4412/2016  και  την  παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της
προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η
αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της
διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά
και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
95

Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
96

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται  με όσους παρέτειναν τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς,  η  αναθέτουσα  αρχή  δύναται  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  εφόσον  η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.97

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών98

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α)  η  οποία  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που
ορίζεται  πιο πάνω και  συγκεκριμένα στις  παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί  όροι  υποβολής
προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο
φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  2.4.4.  (Περιεχόμενο
φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών),  3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,99 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από τα
97  Πρβλ.  άρθρο  97,  παρ.4  του  ν.4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  33,  παρ.  3,  του

ν.4608/2019.

98

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
99

Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  3.1 
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών100

Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  αποσφράγιση  των   προσφορών   αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (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» την 07/05/2021 και ώρα 11.00 ή την [4η 101]  εργάσιμη
ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 11.00

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο  άρθρο  3.1.2  της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές
προσφορές  και  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

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.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα  αυτών  δικαιολογητικά  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών  σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου102.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των

100

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)101

Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της παρούσας.102

Πρβλ και  το άρθρο 72 παρ.  5  του ν.  4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που
φέρονται να       έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους”
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τεχνικών προσφορών των προσφερόντων,  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε  πλήρη.  Η  αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  μόνο  στην  αναθέτουσα  αρχή,
προκειμένου  η  τελευταία  να  ορίσει  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων
των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών .

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις
της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή
ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του  προσωρινού
αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισημαίνεται
ότι  η  εκτίμηση  και  τα  σχετικά  αιτήματα  προς  τους  προσφέροντες  για  την  παροχή
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται
στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών
προσφορών,  είτε  του  αποφαινομένου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  κατά  τη
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η
κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται
στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]

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.    [Επισημαίνεται  ότι  τα
αποτελέσματα  της  κλήρωσης  ενσωματώνονται  ομοίως  στην  ως  κατωτέρω  ενιαία
απόφαση]

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»),  η  οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
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πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων. 

Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων,  ήτοι  Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Τεχνικής  Προσφοράς  και  Οικονομικής  Προσφο-
ράς.103

103  Πρβλ.  άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ.  4,  περ.  β του
άρθρου 33  του ν.4608/2019.
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3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου104 -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική
ηλεκτρονική   πρόσκληση  μέσω του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο
πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 105 από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης106 και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών   που  περιγράφονται  στην
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -
2.2.8  αυτής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό
ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή  αρχείων  pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
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 και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών107.  Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ.
5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  την  χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές108

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών

104

Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
105 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του

ν.4605/2019.   
106 Πρβλ.  άρθρο 103 παρ.  1  του ν.  4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  19 του ν.

4497/2017.
107  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το

άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.
108  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’

του ν. 4605/2019.
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ή  αιτήσεων  συμμετοχής  και  πριν  το  στάδιο  κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή  της
διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.109

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά110 λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

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, είναι ψευδή ή ανακριβή, 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
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  έως  2.2.8  (κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής)  της
παρούσας, 

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 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

109  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.

110  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’
του ν. 4605/2019.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε
προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά111, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά  της,  εφόσον  η
αναθέτουσα  αρχή  δεν  την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  δεν  έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκη-
σης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε-
.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υπο-
βάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση,
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς  μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον
στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά
της απόφασης κατακύρωσης 112. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Δια-
γωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού, θέτοντάς  του προθεσμία που δε μπορεί  να υπερβαίνει  τις  είκοσι (20)
ημέρες113 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

111  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’
του ν. 4605/2019.

112  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ.
γ’ του  ν.  4605/2019. Επισημαίνεται  ότι  η απόφαση  κατακύρωσης  κοινοποιείται  στον  προσωρινό
ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και
τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν
απαιτείται  η  υποβολή  της  ανωτέρω  υπεύθυνης  δήλωσης,  μετά  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  των
δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  και  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης
προδικαστικής προσφυγής.

113 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία,
για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά114. 

114  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’
του ν. 4605/2019.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και  πραγματικές  αιτιάσεις  που  δικαιολογούν  το
αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής115 η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της  προσβαλλόμενης
παράλειψης116.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά117 μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό
έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο
φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών118

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύ-
ναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κω-

115 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.
116 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
117 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

118 Σύμφωνα  με  την  παρ.3  του  άρθρου  8  της  ΥΑ 56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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λύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν εν-
διαφερόμενοι υποψήφιοι.119 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας,  εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν  στην  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)  τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016
και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε πε-
ρίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπο-
ρεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια
της διαδικασίας120

Σε  περίπτωση  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  επί  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  αυτή
υποβάλλεται  έως  και  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  συζήτηση  της  προσφυγής  και
κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν
αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων
και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.121

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.122

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών
αρχών.

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 123. Δικαίωμα
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει

119  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β)
του ν. 4605/2019.

120 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως
έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 

121  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν.
4605/2019.

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

123  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
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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 αίτη-
σης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής124. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η  άσκηση  αίτησης  αναστολής  κωλύει  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά125.

Τέλος,  είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368
έως και 371 του ν. 4412/2016.

124  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν.
4605/2019.

125 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει
κατ'  ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης  . Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με 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.
126

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία
συνεπάγεται  αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά,
κατά  το  ποσό  που  αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υλικών   που
παραλήφθηκε  οριστικά]  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. 

126

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 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.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υπο-
χρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί
τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου
12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχε-
ται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παρα-
γωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα
του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υπο-
χρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υπο-
χρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016 .127

127

Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
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4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση  των  υποχρεώσεων  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016  από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην  αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους
εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,
εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,  υποχρεούται  να
γνωστοποιεί  στην αναθέτουσα αρχή κάθε  αλλαγή των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω
σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.128.  Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων  της  σύμβασης  είτε  από  τον  ίδιο,  είτε  από  νέο  υπεργολάβο  τον  οποίο  θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της  παραγράφου 2.2.9.2 της  παρούσας,  εφόσον το(α)  τμήμα(τα)  της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις
παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

128

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/129 130

129

Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του  άρθρου 221, η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.130

Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή
και  εφόσον  πρόκειται  για  σαφείς,  ακριβείς  και  ρητές  ρήτρες  αναθεώρησης,  στις  οποίες  μπορεί  να
περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς
νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το
αντικείμενο και  τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και  τους όρους  υπό τους
οποίους  μπορούν  να  ενεργοποιηθούν.  Οι  προβλεπόμενες  τροποποιήσεις  ή  προαιρέσεις  δε  θα  πρέπει  να
μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΡΛ-ΔΒΔ21PROC008382048 2021-04-02



4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης131 

4.6.1. Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α)  η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  κατά  την  έννοια  της  παρ.  4  του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά το  χρόνο της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε σε  μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί  με  απόφαση  του  Δικαστηρίου  της  Ένωσης  στο  πλαίσιο  διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

131

βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το  100% της  συμβατικής  αξίας  μετά  την  οριστική  παραλαβή  των  υλικών με
πιστοποίηση των αντίστοιχων τμημάτων από την αρμόδια επιτροπή .

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τμήματος θα  πραγματοποιηθεί με  την  προσκόμιση  των
νομίμων παραστατικών και  δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  διατάξεις  του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  επιβάλλεται  (άρθρο  4  Ν.4013/2011  όπως
ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό
παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα
με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
και  κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)132 .Οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος133  από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστή-
σει  τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει  ή συντηρήσει  αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτε-
λεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  ορ-
γάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που 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 ανάδοχο 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 επι-
στροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρ-
θρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο134 5% επί της συμβατικής αξίας της πο-
σότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδο-
θέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται
επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- πα-
ράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνε-
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Άρθρο 203 του ν. 4412/2016134

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
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ται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανω-
τέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,
που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προ-
σκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού
του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορή-
γηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτη-
ση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυ-
τού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοι-
χα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται ανα-
λόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσε-
ων135  

Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),
καθώς  και  κατ’ εφαρμογή  των  συμβατικών  όρων  να  ασκήσει  προσφυγή  για  λόγους
νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  του  φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση  μέσα  σε
ανατρεπτική  προθεσμία  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  κοινοποίησης  ή  της
πλήρους  γνώσης  της  σχετικής  απόφασης.  Η  εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής
αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες κυρώσεις.  Επί της  προσφυγής αποφασίζει  το αρμοδίως
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις
β΄  και  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του  ν.4412/2016  οργάνου,  εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση  άλλης  οποιασδήποτε
φύσης  διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ως εξής: 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η παράδοση
των ειδών θα γίνει χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν έγγραφης εντολής, ως εξής:

-για τα καύσιμα κίνησης, λόγω απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων
από το χώρο εφοδιασμού και της αδυναμίας, του Δήμου και των Νομι-
κών Προσώπων του, να αποθηκεύσουν ποσότητες πετρελαίου και βεν-
ζίνης, η τμηματική παράδοση αυτών θα γίνεται είτε από αντλία που θα
βρίσκεται εντός ακτίνας 5 χιλιομέτρων από το χώρο στάθμευσης των
οχημάτων του Δήμου ή από βυτιοφόρο όχημα του αναδόχου που θα
μεταφέρει καύσιμα, το αργότερο σε χρονικό διάστημα μίας ημέρας.

-για το πετρέλαιο θέρμανσης στις δεξαμενές των κτιρίων των φορέων (Δή-
μου, παιδικοί σταθμοί, σχολεία κλπ.), σε οποιαδήποτε απόσταση, το
αργότερο σε χρονικό διάστημα μίας ημέρας.

-για τα λιπαντικά εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία στην
έδρα του φορέα (Δήμου, ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ», Κοι-
νωφελής Επιχείρηση). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.
4412/2016.  Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται  από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2.  Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη  υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΡΛ-ΔΒΔ21PROC008382048 2021-04-02



6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16136  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου  και  τη
σύμβαση.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και
ποιοτικός  έλεγχος  και  εφόσον  το  επιθυμεί  μπορεί  να  παραστεί  και  ο  ανάδοχος.  Ο
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο, πρακτική δοκιμασία και
μηχανική εξέταση εφόσον κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Οι παραλαβές των ειδών, θα διενεργηθούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.
Οι  επιτροπές παραλαβής θα συγκροτηθούν από κάθε φορέα ξεχωριστά,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η επιτροπή παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,
με  βάση  τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,
μπορούν  να  παραπέμπονται  για  επανεξέταση σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί
να  ζητήσει  εγγράφως  εξέταση  κατ΄εφεση  των  οικείων  αντιδειγμάτων,  μέσα  σε
ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  γνωστοποίηση  σε  αυτόν  των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του
άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα
δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
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Άρθρο  221  παρ.  11  β)  του  ν.  4412/2016:  “Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης
προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του
αρμόδιου  αποφαινομένου  οργάνου.  Το  όργανο αυτό  εισηγείται  για  όλα τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους
του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και  εισηγείται  τη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες” 
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο 

Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω,  αυτοδίκαιη παραλαβή και  την  πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε
την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω  παράγραφο  1  και  το  άρθρο  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά
πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.137
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Στο  άρθρο  αυτό  η  Α.Α.  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  μεταβατικά  τις  οδηγίες  που  δίνονται  στην  ΥΑ
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1.  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής
ποσότητας  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του
συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε  ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και
υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου  της  Σύμβασης  (προσαρμοσμένο  από  την
Αναθέτουσα Αρχή)
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[ΜΕΡΟΣ  Α  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Οργανωτική δομή της Α.Α.

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές 
Ο Δήμος Ευρώτα είναι ένας ιδιαίτερα μεγάλος σε έκταση Δήμος (650.300 στρεμμάτων), με

αυξημένες  ανάγκες  στoους  τομείς  της  καθαριότητας,  της  ύδρευσης,  της  οδοποιίας,  των  Κοινωνικών
υπηρεσιών.  Επίσης έχει  υπό την εποπτεία του Νομικά πρόσωπα (ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος»  και
Σχολικές  Επιτροπές)  καθώς  και  την  Κοινωφελή  επιχείρηση  «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ».  Αυτό  έχει  σαν
αποτέλεσμα να απαιτούνται μεγάλα ποσά ενέργειας, τόσο για την κίνηση των οχημάτων, όσο και για τη
θέρμανση των κτιρίων.  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 
Η  παρούσα  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια  Καυσίμων  και  λιπαντικών  Δήμου  Ευρώτα»,

προϋπολογισμού 702.772,48€.
Με την παρούσα μελέτη σχεδιάζεται η προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των

οχημάτων και των κτιρίων του Δήμου Ευρώτα και των φορέων που εποπτεύει για χρονικό διάστημα δύο
ετών.  

Συγκεκριμένα:

Α. Η παρούσα μελέτη αφορά τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών

 Δήμου Ευρώτα» προϋπολογισμού 702.772,48 € (με Φ.Π.Α), για να καλύψει τις 
λειτουργικές

 ανάγκες σε χρονικό διάστημα δύο ετών, των κάτωθι:

1. Του Δήμου Ευρώτα
2. Του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου 
Ευρώτα
 «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»
3. Της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»
4. Της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 «Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
5. Της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος 
Πολιτεία»

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι προϊόντα:

Κωδικός ειδών κατά cpv Περιγραφή προϊόντος

 09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης
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 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη

 09211100-2 Έλαια κινητήρων
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων 
οδοντωτών τροχών
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και 
λιπαντικά μέσα
09211610-0 Υγρά υδραυλικών 
συστημάτων
09211650-2 Υγρά φρένων 
24316000-2 Υγρά μπαταρίας 
09211820-5 Ορυκτέλαια 
24951100-6 Γράσσο
24957000-7 Πρόσθετο καυσίμου κίνησης AD BLUE
24951311-8 Αντιψυκτικό

 Η προμήθεια θα διενεργηθεί με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-
χορηγητών  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-12-2012 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το 
Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18)  και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 
3/11543/26.03.2013.

Β.  Τα είδη που θα περιλαμβάνονται στην εν λόγω προμήθεια και θα χρησιμοποιηθούν
για την   κίνηση καθώς και την καλή λειτουργία των οχημάτων-μηχανημάτων του
Δήμου Ευρώτα &  των νομικών του προσώπων, είναι το πετρέλαιο κίνησης, η
αμόλυβδη βενζίνη, λιπαντικά   για κινητήρα, κιβωτίων οδοντωτών τροχών, υγρά
υδραυλικών, υγρά φρένων, υγρά  μπαταρίας, αντιψυκτικό υγρό, γράσο κλπ.

 Επίσης προβλέπεται η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις αντίστοιχες
ανάγκες   κτιρίων του Δήμου, του ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ», των
Σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.
 Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας συντάχθηκε λαμβάνοντας
υπόψη τις  καταναλώσεις των ανωτέρω ειδών που έγιναν το προηγούμενο έτος
και τον επόμενο   προγραμματισμό αναγκών, για τα επόμενα δύο έτη, του κάθε
φορέα.
 Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη των αναγκών, για
αυτό οι   ποσότητες των ειδών της μελέτης αποτελούν προεκτιμήσεις των αναγκών
των φορέων, για τα επόμενα δύο έτη.

Γ. Η πίστωση για την εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τους κάτωθι οικείους Κ.Α.
Εξόδων  των προϋπολογισμών οικ. ετών 2021 του Δήμου Ευρώτα, του ΝΠΔΔ
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ   ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Ευρώτειος
Πολιτεία». Τα υπόλοιπα

 απαιτούμενα ποσά, για τη κάλυψη των δαπανών του προϋπολογισμού της
μελέτης, θα  προβλεφθούν και θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των επόμενων
οικονομικών ετών, των ανωτέρω νομικών προσώπων. Οι Σχολικές Επιτροπές δε
συντάσσουν προϋπολογισμό   και οι σχετικές δαπάνες θα εγγραφούν στην σύνταξη
των Απολογισμών.
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Κ.Α. Εξόδων Τίτλος

Ποσό πί-
στωσης για 
το έτος
2021 (€)

Συνολικό απαι-
τούμενο ποσό
για Δύο (2) Έτη

(€)

Φορέας

10-6641.0011 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
μεταφορικών μέσων υπηρεσίας.

6.000,00 13.134,00 Δήμος Ευρώτα

10-6643.0010
Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση 
των δημοτικών κτιρίων Δήμου Ευρώτα

15.000,00 15.872,00 Δήμος Ευρώτα

20-6641.0011

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
απορριμματοφόρων και μηχανημάτων 
πλύσης κάδων, σαρώθρων και λοιπών 
μηχανημάτων υπηρεσίας Δήμου Ευ-
ρώτα

80.000,00 151.598,00 Δήμος Ευρώτα

25-6641.0011
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 
υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα

6.000,00 11.630,00 Δήμος Ευρώτα

30-6644.0010 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
μηχανημάτων και φορτηγών υπηρεσίας

155.000,00 279.972,88 Δήμος Ευρώτα

35-6644.0013

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για τη κίνηση και λειτουργία μηχανη-
μάτων, φορτηγών και λοιπού εξοπλι-
σμού της υπηρεσίας

15.000,00 26.970,00 Δήμος Ευρώτα

10-6641.0002
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για τη κίνηση του οχήματος «ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

11.000,00 44.330,00
ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑ-
ΚΟΣ»

10-6641.0003
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για τα μηχανήματα των σταδίων

12.948,00 22.270,40
ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑ-
ΚΟΣ»

10-6643.0001
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των
Παιδικών Σταθμών

8.000,00 19.840,00
ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑ-
ΚΟΣ»

10-6643.0002
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση του
κλειστού γυμναστηρίου Βλαχιώτη

3.000,00 5.952,00
ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑ-
ΚΟΣ»

15-6411.001 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων 1.000,00 2.083,20

Κοινωφελής Δη-
μοτική Επιχείρη-
ση «Ευρώτειος 
Πολιτεία»

60-6643.001 Πετρέλαιο θέρμανσης για Κ.Δ.Α.Π. 5.400,00 9.920,00

Κοινωφελής Δη-
μοτική Επιχείρη-
ση «Ευρώτειος 
Πολιτεία»
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 To ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ», με τo αρ. 839/29-12-2020 έγγραφο, 
καθόρισε τις  ποσότητες των αναγκών σε καύσιμα και λιπαντικά, για το χρονικό 
διάστημα δύο ετών,  καθώς και τους Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού για το έτος 
2021. Ειδικότερα οι ανάγκες αυτές είναι:

  Πετρέλαιο θέρμανσης : 20.000,00 
λίτρα
  Πετρέλαιο θέρμανσης για κλειστό γυμναστήριο Βλαχιώτη: 6.000,00 
λίτρα
  Πετρέλαιο κίνησης : 10.000,00 
λίτρα
  Αμόλυβδη βενζίνη για το βοήθεια στο σπίτι: 25.000,00 
λίτρα
  Αμόλυβδη βενζίνη για τα μηχανήματα των σταδίων: 5.000,00 
λίτρα
  Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες; 260,00 
λίτρα
  Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες: 160,00 
λίτρα
  Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W-40 για βενζινοκινητήρες: 60,00 
λίτρα
  Λιπαντικό μειωτήρων SAE 75W-90: 80,00 
λίτρα
 Υγρά φρένων (DOT4): 10,00 
λίτρα
  Αντιψυκτικό υγρό: 20,00 
λίτρα

 Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Ευρώτειος Πολιτεία», με το από 25-11-
2020  έγγραφο, καθόρισε τις ποσότητες των αναγκών σε καύσιμα και λιπαντικά, για το 
χρονικό  διάστημα δύο ετών, καθώς και τους Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού για το 
έτος 2021.

Ειδικότερα οι ανάγκες αυτές είναι:
  Πετρέλαιο θέρμανσης : 10.000,00 
λίτρα
  Αμόλυβδη βενζίνη : 1.000,00 
λίτρα
  Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες: 20,00 
λίτρα
 Λιπαντικό μειωτήρων SAE 75W-90: 20,00 
λίτρα

 Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»,
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 με το αρ. 100/25-11-2020 έγγραφο, καθόρισε ότι η απαιτούμενη ποσότητα 
πετρελαίου

θέρμανσης, για τα επόμενα δύο έτη, είναι 60.000 λίτρα.

- 4 -
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 Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»,
με το   αρ. 56/25-11-2020 έγγραφο, καθόρισε ότι η απαιτούμενη
ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, για τα επόμενα δύο έτη, είναι 40.000 λίτρα.

Δ. Στους προϋπολογισμούς οικ. έτους 2021 του Δήμου Ευρώτα, του ΝΠΔΔ
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ   ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
«Ευρώτειος Πολιτεία» και   στους ανωτέρω Κ.Α. Εξόδων, υπάρχει η πίστωση
που εκτιμάται ότι απαιτείται για τη   κάλυψη των δαπανών που θα
πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2021. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα ποσά, για την
κάλυψη των δαπανών του προϋπολογισμού της μελέτης, θα προβλεφθούν και θα
βαρύνουν αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς στους προϋπολογισμούς  των επόμενων
οικονομικών ετών.

Ε. Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό διεθνή
ανοιχτό διαγωνισμό (με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων «ΕΣΗΔΗΣ» μέσω της διαδικτυακής πύλης
«www.promitheus.gov.gr» του  συστήματος), σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη   πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (για         τα  καύσιμα         είναι         το  
μεγαλύτερο         ποσοστό         έκπτωσης         επί         τοις         εκατό         (%)         στη         νόμιμα διαμορφούμενη  
κάθε         φορά         μέση         τιμή         λιανικής         πώλησης         του         είδους         καυσίμου         την         ημέρα παράδοσής  
του  ,     που     προκύπτει     από     τον     εβδομαδιαίο     κάθε     φορά     πίνακα     τιμών     που     εκδίδει  το  
Τμήμα             Εμπορίου  –  Τουρισμού         της         Π  .      Ε  .         Λακωνίας  ,         για         την         ευρύτερη         περιοχή  
Σκάλας   -     Βλαχιώτη         και         για         τα         λιπαντικά         η         χαμηλότερη         τιμή         σε             €).      

Ζ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά και θα έχει διάρκεια ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, που θα
ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης. Θα             υπάρχει         δυνατότητα         παράτασης  
ισχύος         της σύμβασης         (      διάρκεια         εκτέλεσης         προμήθειας  )         έως         την         υπογραφή         της  
νέας         σύμβασης προμήθειας         καυσίμων         και         λιπαντικών  ,         με         την             προϋπόθεση         ότι         δε         θα  
υπάρξει         αύξηση         του συμβατικού         αντικειμένου  .

Η. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο της προμήθειας ή για κάθε είδος χωριστά, όπως αναφέρεται κατωτέρω:

 Πετρέλαιο κίνησης Δήμου Ευρώτα
 Πετρέλαιο κίνησης ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»
  Αμόλυβδη βενζίνη Δήμου Ευρώτα
 Αμόλυβδη βενζίνη ΝΠΔΔ
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»  
Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες
του Δήμου Ευρώτα
  Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»
 Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας
 Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»
 Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας
 Εκπαίδευσης «Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
 Λιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Ευρώτα
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  Λιπαντικά για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»
 Αμόλυβδη βενζίνη για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης
 «Ευρώτειος Πολιτεία»
 Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης
 «Ευρώτειος Πολιτεία»
 Λιπαντικά για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
«Ευρώτειος
 Πολιτεία»

Θ. Η απόφαση κατακύρωσης θα γίνει από την οικονομική επιτροπή του Δήμου 
Ευρώτα.

Ι. Οι συμβάσεις προμήθειας θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.

Κ. Οι παραλαβές των ειδών, θα διενεργηθούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.

Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και 
ενδέχεται να  είναι λιγότερες ή περισσότερες από αυτές που έχουν προϋπολογιστεί. Οι 
συνολικές ποσότητες  που θα πραγματοποιηθούν τελικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
θα διαμορφωθούν ανάλογα  με τις ανάγκες των υπηρεσιών του εκάστοτε εκ των 
ανωτέρω φορέα.

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας είναι ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ
από την υπογραφή της σύμβασης.

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας είναι από   ιδίους πόρους του Δήμου.
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πρόκειται για την προμήθεια των κάτωθι αγαθών:
Α/Α ΕΙΔΟΣ Είδος μονάδας Ενδεικτική

Ποσότητα

ΚΑΥΣΙΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 293.000,00

2 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 16.000,00

3 Βενζίνα αμόλυβδη Λίτρα 9.000,00

ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 10.000,00

2 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 26.000,00

3 Βενζίνα αμόλυβδη Λίτρα 30.000,00

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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«Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 40.000,00

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 60.000,00

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Ευρώτειος Πολιτεία»

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 10.000,00

2 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρα 1.000,00

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

1
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
10W-40  για
πετρελαιοκινητήρες

Λίτρα 1.000

2
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
10W-40 για βενζινοκινητήρες

Λίτρα 60

3
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
15W-40  για
πετρελαιοκινητήρες

Λίτρα 2.500

4
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
15W-40 για βενζινοκινητήρες

Λίτρα 60

5
Λιπαντικό  μειωτήρων SAE
75W-90

Λίτρα 400

6
Λιπαντικό  μειωτήρων SAE
80W-90

Λίτρα 700

7 Λιπαντικό μειωτήρων ATF Λίτρα 460

8 Λιπαντικό μειωτήρων LS90 Λίτρα 100

9
Λιπαντικό  υδραυλικών
συστημάτων HLP 68

Λίτρα 3.000

10
Λιπαντικό  υδραυλικών
συστημ.  μετάδοσης  SAE
10W-30

Λίτρα 500

11 Υγρά φρένων (DOT4) Λίτρα 30

12 Αντιψυκτικό υγρό Λίτρα 900

13
Γράσο  υγρό  αυτόματης
λίπανσης

Λίτρα 80

14 Γράσο (απλό) Kg 80

15
Υγρό  για  σύστημα
επιλεκτικής  κατάλυσης
πετρελαιοκινητήρα AD- BLUE

Λίτρα 3.500

16
Λάδι  μίξης  (χρωματιστό  και
άχρωμο)

Λίτρα 100

17 Λάδι αλυσίδας Λίτρα 100

18 Λιπαντικό 5W-30 Λίτρα 100

19
Λιπαντικό
Πετρελαιοκινητήρων
συνθετικό SAE 15W-40

Λίτρα 600

20
Λιπαντικό
πετρελαιοκινητήρων SAE
10W-30

Λίτρα 200

21 Λιπαντικό  μετάδοσης Λίτρα 1.000
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κίνησης SAE 10W

ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

1
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
10W-  40  για
βενζινοκινητήρες

Λίτρα 260

2
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
15W-  40  για
πετρελαιοκινητήρες

Λίτρα 160

3
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
15W-  40  για
βενζινοκινητήρες

Λίτρα 60

4
Λιπαντικό  μειωτήρων
SAE 75W-90

Λίτρα 80

5 Υγρά φρένων (DOT4) Λίτρα 10

6 Αντιψυκτικό υγρό Λίτρα 20

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Ευρώτειος Πολιτεία»

1
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
10W-40  για
βενζινοκινητήρες

Λίτρα 20

2 Λιπαντικό  μειωτήρων
SAE 75W-90

Λίτρα 20

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Κ Α Υ Σ Ι Μ Α

Τα καύσιμα θα έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων,
όπως ισχύουν σήμερα και ειδικότερα:

    

1. Πετρέλαιο κίνησης

Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α:

 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 241 Β/2-2-
17)

 117/2014/15 (ΦΕΚ 921/Β/21-5-2015)
 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)
 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) 
 94/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012) 
 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  για  το  πετρέλαιο  κίνησης  που  διατίθεται  στην  ελληνική
επικράτεια εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών που καταγράφονται
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στον Πίνακα 1 της παρούσας.

Πίνακας 1: Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΑ(1) ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (2)

Κατώτερο Μέγιστο

Αριθμός κετανίου 51,0 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5165 ΕΛΟΤ ΕΝ

15195 ΕΛΟΤ ΕΝ 16144

Δείκτης  κετανίου  βάσει

υπολογισμού

46,0 ΕΛΟΤ EN ISO 4264

Πυκνότητα (στους 15°С) kg/m3 820,0 845,0 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3675 ΕΛΟΤ ΕΝ

ISO 12185

Πολυκυκλικοί  αρωματικοί

υδρογονάνθρακες

% m/m - 8,0 ΕΛΟΤ EN 12916

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 10,0 ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  20846  ΕΛΟΤ

ΕΝ ISO 20884 ΕΛΟΤ EN ISO

13032

Σημείο ανάφλεξης °С Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

Υπόλειμμα  άνθρακα  (σε

υπόλειμμα  10%

απόσταξης)

% m/m Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

Περιεκτικότητα σε τέφρα % m/m Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements
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and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

Περιεκτικότητα σε νερό mg/kg Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

Διάβρωση  ελάσματος

χαλκού  (3  ώρες  στους  50

°С)

Καθορι-

σμός τιμής

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

Σταθερότητα στην οξείδωση g/m3 Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014
h

Λιπαντική  ικανότητα,

διάμετρος του διορθωμένου

σημείου  φθοράς  (wsd 1,4)

στους 60 °С

μm Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

Ιξώδες στους 40°C mm2/s Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

Απόσταξη % (ν/ν) Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

- % (ν/ν) ανακτώμενο στους (ν/ν) Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements
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250 °С,

- % (ν/ν) ανακτώμενο στους

350 °С, %

and  test  methods  for  automotive  diesel

fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014

-  95%  (V/V)  ανακτώμενο

στους:

°С - 360

Περιεκτικότητα σε μεθυ-

λεστέρες  λιπαρών  οξέων

(FAME) (3)

% (ν/ν) 7,0 ΕΛΟΤ EN 14078

Σημείωση:  Οι  ιδιότητες  που  είναι  υπογραμμισμένες  αναφέρονται  στην  οδηγία  98/70/ΕΚ

συμπεριλαμβανομένων  των  τροποποιήσεων  της,  όπως  έχουν  ενσωματωθεί  στο  εθνικό

δίκαιο.

(1)  Οι  τιμές  που  αναφέρονται  στην  προδιαγραφή  είναι  «αληθείς  τιμές».  Κατά  τον
καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα
πετρελαίου  -  Καθορισμός  και  εφαρμογή  δεδομένων  ακριβείας σχετικά  με  τις
μεθόδους δοκιμής»,  ενώ στον καθορισμό ελάχιστης  τιμής έχει  ληφθεί  υπόψη μία
ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα
των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται
στο ISO 4259:2006.

(2)  Μέθοδοι  δοκιμών  είναι  εκείνες  που  καθορίζονται  στο  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  590
+ΝΑ:2014.  Τα  πρότυπα  δοκιμών  που  αναφέρονται  στο  πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  590
+ΝΑ:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της  παρούσας.  Σε  όσα εξ  αυτών δεν
αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται  ότι  ισχύει  η τελευταία έκδοσή τους.  Είναι
δυνατόν  να  θεσπίζεται  αναλυτική  μέθοδος  η  οποία  καθορίζεται  ειδικά  προς
αντικατάσταση  του  προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  590  +ΝΑ:2014,  εφόσον  μπορεί  να
αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον
το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

(3) Το  FAME συμμορφώνεται προς την θεσπισμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
14214.

2. Πετρέλαιο θέρμανσης

Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β/2003). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:
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3. Αμόλυβδη βενζίνη

Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις κάτωθι  Κ.Υ.Α:

 147/15/16     (ΦΕΚ 293/Β/12-2-2016)
 117/2014/15 (ΦΕΚ 921/Β/21-5-2015)
 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) 
 94/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012) 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:

Γενικές Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

Για  την  αμόλυβδη  βενζίνη  που  διατίθεται  στην  ελληνική  επικράτεια  εφαρμόζονται  οι
προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών που καταγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας.

Πίνακας 1

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών για την Αμόλυβδη Βενζίνη

Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 3,7%   m  /  
m   που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης.  

Παράμετρος (1) Μονάδα Όρια (2)

Ελάχιστο Μέγιστο

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON
(3)

95,0 -

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο mg/l - 5,0

Πυκνότητα στους 15 0C

Βλέπε «Table 1- Requirements and test
methods for unleaded petrol with a maximum

oxygen content of 3,7 % (m/m)» του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 10,0

Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο mg/l - 2 (από 1/1/2014)

Αντοχή στην οξείδωση

Βλέπε «Table 1- Requirements and test
methods for unleaded petrol with a maximum

oxygen content of 3,7 % (m/m)» του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Περιεχόμενα κομιώδη

Βλέπε «Table 1- Requirements and test
methods for unleaded petrol with a maximum

oxygen content of 3,7 % (m/m)» του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες
στους 50 oC)

Βλέπε «Table 1- Requirements and test
methods for unleaded petrol with a maximum

oxygen content of 3,7 % (m/m)» του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος

Βλέπε «Table 1- Requirements and test
methods for unleaded petrol with a maximum

oxygen content of 3,7 % (m/m)» του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014
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Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε
Ολεφίνες και Αρωματικά

% (v/v) 18,0

- 35,0

Περιεκτικότητα σε βενζόλιο % (v/v) - 1,0

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % m/m - 3,7

Οξυγονούχες ουσίες % (v/v)

- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται
σταθεροποιητές)

- 3,0

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται n
προσθήκη σταθεροποιητών)

- 10,0

- Ισοπροπυλική αλκοόλη - 12,0

-Ισοβουτυλική αλκοόλη - 15,0

- Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη - 15,0

- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα
άνθρακα ανά μόριο

- 22,0

- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4) - 15,0

Σημείωση:  Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία
98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της.

(1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται
στο  πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 228:  2014.  Τα  πρότυπα  δοκιμών  που  αναφέρονται  στο
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  Είναι
δυνατόν  να  θεσπίζεται  αναλυτική  μέθοδος  η  οποία  καθορίζεται  ειδικά  προς 
αντικατάσταση  της  αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον
μπορεί  να  αποδειχθεί  ότι  παρέχει  τουλάχιστον  την  ίδια  ακρίβεια  (ορθότητα  και
πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.
(2)  Οι  τιμές που αναφέρονται  στην προδιαγραφή είναι  «αληθείς  τιμές».  Κατά τον
καθορισμό  των  οριακών  τιμών  τους  εφαρμόστηκαν  οι  όροι  του  ΕΛΟΤ  EN ISO
4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας
σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί
υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα).  Τα
αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που
περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006.
(3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον
υπολογισμό  του  RON σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  Οδηγίας  98/70/ΕΚ  όπως
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ
(4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει
εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014

Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7%
m/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης

Παράμετρος (1) Μονάδα Όρια (2)

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΡΛ-ΔΒΔ21PROC008382048 2021-04-02



Ελάχιστο Μέγιστο

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου,
RON (3)

95,0 -

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο mg/l 5,0

Πυκνότητα στους 15 oC
Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 10,0

Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο mg/l - 2 (από 1/1/2014)

Αντοχή στην οξείδωση
Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Περιεχόμενα κομιώδη
Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
(3 ώρες στους 50oC)

Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Εμφάνιση από οπτική
παρατήρηση σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος

Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Περιεκτικότητα
υδρογονανθράκων σε

Ολεφίνες

και Αρωματικά

% (v/v)
- 18,0

- 35,0

Περιεκτικότητα σε βενζόλιο % (v/v) - 1,0

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % m/m - 2,7

Οξυγονούχες ουσίες % (v/v)

- Μεθανόλη (πρέπει να
προστίθενται σταθεροποιητές)

- 3,0

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται
η προσθήκη σταθεροποιητών)

- Ισοπροπυλική αλκοόλη
-Ισοβουτυλική αλκοόλη

- Τριτοτανής βουτυλική αλκοόλη

5,0%-
-
-
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-
-
-

- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα
άτομα άνθρακα ανά μόριο

- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4)

Τα ποσοστά
ανάμιξης και όγκο
υπακούουν στον
περιορισμό της

μέγιστης
περιεκτικότητας

σε οξυγόνο 2,7%
Σημείωση:  Οι  παράμετροι  που  είναι  υπογραμμισμένες  αναφέρονται  στην  οδηγία
98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της.
(1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται
στο  πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  228:  2014.  Τα  πρότυπα  δοκιμών  που  αναφέρονται  στο
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι
δυνατόν  να  θεσπίζεται  αναλυτική  μέθοδος  η  οποία  καθορίζεται  ειδικά  προς
αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον
μπορεί  να  αποδειχθεί  ότι  παρέχει  τουλάχιστον  την  ίδια  ακρίβεια  (ορθότητα  και
πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.
(2)  Οι  τιμές  που  αναφέρονται  στην  προδιαγραφή είναι  «αληθείς  τιμές».  Κατά  τον
καθορισμό  των  οριακών  τιμών  τους  εφαρμόστηκαν  οι  όροι  του  ΕΛΟΤ  EN ISO
4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας
σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί
υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα).  Τα
αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που
περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006.
(3)  Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται  από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον
υπολογισμό  του  RON σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  Οδηγίας  98/70/ΕΚ  όπως
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ
(4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει
εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014

Απαιτήσεις πτητικότητας για την αμόλυβδη βενζίνη
Όρια ((1)  Για  την  Ελλάδα  έχουν  επιλεγεί  οι  τύποι  και  οι  αντίστοιχες  χρονικές  περίοδοι  που

αναφέρονται στο εθνικό παράρτημα ΝΑ.1 «Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες»

του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 

Με  απόφαση  της  Δ/νσης  Ενεργειακών  Βιομηχανικών  &  Χημικών  Προϊόντων  του  ΓΧΚ,  σε  κρίσιμες

περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο, η διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά

της προηγούμενης περιόδου, για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια,

τα  οποία  οφείλουν  να  παραδίδουν  βενζίνη  με  τα  χαρακτηριστικά  της  κανονικής  περιόδου,  όπως

καθορίζονται στο Παράρτημα Γ)

Παράμετρος
Μονάδ

α
Ελάχιστο Κλάση Α Κλάση C Κλάση C1

Βλέπε «Table 3-Volatility classes for unleaded petrol with a
maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4-Μέγιστο
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Volatility classes for unleaded petrol with a maximum
oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN

228:2014 Για τη θερινή περίοδος από 1/5 έως 30/9 μέγιστη

Τάση ατμών (VP) kPa

70oC, E70 % (v/v)

Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum
oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

απόσταγμα στους
100oC, E100

% (v/v) Ελάχιστο 46,0 46,0 46,0

Μέγιστο

Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a
maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4-
Volatility classes for unleaded petrol with a maximum

oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN
228:2014

απόσταγμα στους
150oC, E150

% (v/v) Ελάχιστο 75,0 75,0 75,0

τέλος απόσταξης
(FBP)

oC

Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum
oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

υπόλειμμα
απόσταξης

% (v/v)

Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum
oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Δείκτης
ατμόφραξης (VLI)

(10VP+7E70)

Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum
oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α

Τα λιπαντικά εσωτερικής καύσης θα έχουν προδιαγραφές σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α
526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005). 
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 Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:

Τα βασικά έλαια τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των λιπαντικών, είναι
καλά  διυλισμένα  κλάσματα  πετρελαίου  ή  συνθετικά  υλικά  και  μίγματα  αυτών  και
αναμιγνύονται με πρόσθετα τέτοιας συστάσεως και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε το τελικό
προϊόν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α 526/2004/05. 

Τα κλάσματα του πετρελαίου θα είναι πρωτογενή ή θα προέρχονται εν όλω ή εν μέρει
από αναδιύλιση  χρησιμοποιημένων λιπαντικών και  θα  έχουν  τις  ιδιότητες  ενός  καλά
διυλισμένου βασικού ελαίου και τούτο θα δηλώνεται από την παραγωγική εταιρεία με την
κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Από απόψεως  επιπέδου ποιότητας,  τα  λιπαντικά  της  παρούσας  ανταποκρίνονται  στις
παρακάτω προδιαγραφές  καθώς  και  στις  εκάστοτε  νεότερες  που αποτελούν  εξελίξεις
προγενέστερων. 

API ACEA
SC, SD, SE, SF -
SG, SH, SJ, SL A1, A2, Α3
CC -
CD, CF, CE B1, B2, Β3, Β4
CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 E1, E2, E3, E4, E5

Παράρτημα Ι - Ταξινόμηση λιπαντικών κατά SAE (1)(2)

SAE No
Βαθμός
ιξώδους

Δυναμικό
Ιξώδες(3),  cP σε
θερμοκρασία
(C)
Μέγιστο

Ιξώδες(4),  cP σε
θερμοκρασία  (C)
οριακής άντλησης 
Μέγιστο

Κινηματικό  ιξώδες(5)
(cSt) στους 100C 

Ιξώδες  υψηλού
ρυθμού
διάτμησης(6)
(cP)  στους
150C 
Ελαχ.

Ελάχ. Μέγ.
DW 6250 στους -35 60.000 στους -40 3,8 - -
5W 6600 στους -30 60.000 στους -35 3,8 - -
10W 7000 στους -25 60.000 στους -30 4,1 - -
15W 7000 στους -20 60.000 στους -25 5,6 - -
20W 9500 στους -15 60.000 στους -20 5,6 - -
25W 13000 στους -10 60.000 στους -15 9,3 - -
20 - - 5,6 <9,3 2,6
30 - - 9,3 <12,5 2,9

40 - - 12,5 <16,3
2,9(0W-40,5W-
40,10W-40)

40 - - 12,5 <16,3
3,7(15W-40,
20W-40,  25W-
40, 40)

50 - - 16,3 <21,9 3,7
60 - - 21,9 <26,1 3,7

(1) 1cP= 1mPa.s, 1cSt=1mm2/s

(2) Όλες οι τιμές είναι κρίσιμες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο  ASTM D-3244 (βλ.
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κείμενο , τμήμα 3)

(3) ASTM D-5293

(4) ASTM D-4684

(5) ASTM D-445

(6) ASTM D-4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D-4741), ή ASTM D-5481

Παράρτημα ΙΙ - Λεπτομερή φυσικοχημικά χαρακτηριστικά

Ιδιότητες
SAE No

0W 5W 10W 15W 20W 25W 20 30 40 50

Σημείο  ροής
C μεγ.

-36 -33 -30 -27 -24 -24 -24 -18 -12 -6

Σημείο
αναφλέξεως
C ελαχ.

185 190 195 200 205 205 205 210 215 220

Δείκτης
ιξώδους
ελαχ.

- - - - - - ----------90------------

Ιξώδες
CP(α)
Α, Β1 2,9 -3,5
Α2,Α3,Β2 Ελαχ.
Ε1,Ε2,Ε3,Ε4 3,5

>>
>>

α.στους  150C και  106

S-1

Παράρτημα ΙΙΙ

SAE A1/B1 Λοιπές ποιότητες

XW-20 Να παραμένει στο βαθμό

XW-30 8,6 cSt 9 cSt
XW-40 12,0 cSt 12 cSt
XW-50 - 15 cSt

X: 5, 10, 15, 20, 25.

Παράρτημα IV

10W - X Όλα τα άλλα 
Α1,Β1 15 15
Α2,Β2,Β4 15 13
Α3,Β3,Ε1,Ε2,Ε3,Ε4 13 13

Παράρτημα V - Τύπος ελαστομερούς
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Α. Για ACEA A,B

RE1 RE2-99 RE3 RE4

Σκληρότητα DIDC, βαθμοί -1/+5 -5/+8 -25/+1 -5/+5

Αντοχή σε τάση, % -40/+10 -15/+18 -45/+10 -20/+10

Επιμήκυνση σε θραύση % -50/+10 -35/+10 -20/+10 -50/+10

Μεταβολή όγκου % -1/+5 -7/+5 -1/+30 -5/+5

Β. Για ACEA Ε

RE1 RE2-99 RE3 RE4
Σκληρότητα DIDC, βαθμοί -1/+5 -5/+8 -25/+1 -5/+5
Αντοχή σε τάση, % -50/+10 -15/+18 -45/+10 -20/+10
Επιμήκυνση σε θραύση % -60/+10 -35/+10 -20/+10 -50/+10
Μεταβολή όγκου % -1/+5 -7/+5 -1/+30 -5/+5

Παράρτημα VI - Θειική τέφρα

ACEA A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 E

Θειική
Τέφρα,
% m/m

1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.8 1.5 1.6 1.6 2.0

Επιπλέον  τα  λιπαντικά  θα  πληρούν  συσσωρευτικά  τις  κάτωθι  προδιαγραφές,  επί  ποινή
αποκλεισμού:

1

Λάδι  για  πετρελαιοκινητήρες    SAE   10  W  -40    
Συνθετικό  λιπαντικό  πετρελαιοκινητήρων  υπερυψηλής  απόδοσης  κατάλληλο  για
λίπανση  πετρελαιοκινητήρων  νέας  γενιάς  και  κινητήρων  νέας  αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας  EURO III,  IV,  V και  VI.
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, ACEA E7/E6/E4, API CI-4, M.B. 228.51,
VOLVO VDSIII 

2

Λάδι  βενζινοκινητήρων  συνθετικό    SAE   10  W  -40    
Συνθετικό λιπαντικό κατάλληλο για βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα, επιβατικά και
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, άριστης ποιότητας.  Κατάλληλο για τη λίπανση όλων
των τύπων κινητήρων πολυβάλβιδων με  υπερσυμπιεστή  ή  συμβατικών  και  να  είναι
συμβατό  με  τους  καταλύτες.  Να  εξασφαλίζει  λίπανση  και  λειτουργία  σε  όλες  τις
κλιματολογικές και μηχανικές συνθήκες και να διαθέτει μεγάλη αντιοξειδωτική αντίσταση.
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να  πληροί  τα  διεθνή  και  ευρωπαϊκά  πρότυπα,   API SL/CF,  ACEA A3/B3-A3/B4,
VOLKSWAGEN 502.00/505.00, M.B. 229.1

3
Λάδι  βενζινοκινητήρων  συνθετικό    SAE   15  W  -40    
Συνθετικό λιπαντικό κατάλληλο για βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα, επιβατικά και
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, άριστης ποιότητας.  Κατάλληλο για τη λίπανση όλων
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των  τύπων κινητήρων πολυβάλβιδων με  υπερσυμπιεστή  ή  συμβατικών  και  να  είναι
συμβατό  με  τους  καταλύτες.  Να  εξασφαλίζει  λίπανση  και  λειτουργία  σε  όλες  τις
κλιματολογικές και μηχανικές συνθήκες και να διαθέτει μεγάλη αντιοξειδωτική αντίσταση.
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα,  API SL/CF,  ACEA A3/B3-A3/B4,  M.B.
229.1

4

Λάδι  για  πετρελαιοκινητήρες    SAE   15  W  -40  
Λιπαντικό  καλής  ποιότητας  και  πολλαπλής  ρευστότητας,  κατάλληλο  για
πετρελαιοκινητήρες,  συμβατικούς και  TURBO και  κατάλληλο για  όλες τις  εποχές.  Να
καλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων σύγχρονης και παλαιότερης τεχνολογίας και να
εξασφαλίζει λίπανση και λειτουργία σε όλες τις κλιματολογικές και μηχανικές συνθήκες.
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα,  API CI-4/CH-4/CF/CF-2/SL,  ACEA E7,
A3/B4 M.B.228.1/228.3

5

Βαλβολίνη    SAE   75  W  -90    
Συνθετική  βαλβολίνη  πολλαπλής  ρευστότητας  και  υπερυψηλής  απόδοσης  με  υψηλό
δείκτη  ιξώδους  και  χαμηλό  σημείο  ροής.
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα,  API GL-4/GL-5/MT1, MIL-L-2105 B/C/D,
ZF TE-ML 01,02,05,07,08,08A

6

Βαλβολίνη    SAE   80  W  -90  για  κιβώτια  ταχυτήτων  και  διαφορικά  
Ενισχυμένης  άριστης  ποιότητας  βαλβολίνη,  με  αντιτριβικά,  αντιδιαβρωτικά  και
αντισκωριακά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα υψηλής πίεσης. Κατάλληλη για μηχανικά
κιβώτια  ταχυτήτων  και  διαφορικά  αυτοκινήτων  και  οχημάτων  κάθε  κατηγορίας.
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα,  API-GL-4,  MIL-PRF-2105D, ZF TE-ML
02/08

7

Λιπαντικό  για  αυτόματα  κιβώτια  ταχυτήτων    ATF      
Συνθετικό  λιπαντικό  υγρό  αυτομάτων  κιβωτίων  ταχυτήτων  καθώς  και  υδραυλικών
τιμονιών.   Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα,  DEXRON III, MB 236.6, Allison C4

8

Βαλβολίνη    LS  90    
Βαλβολίνη εξαιρετικής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε μπλοκέ διαφορικά.
Κατάλληλη  για  χρήση  σε  οχήματα  πόλεων  και  εκτός  δρόμου.
Συσκευασία:  Δοχ  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα API GL-5

9

Υδραυλικό  λάδι    ISO   68    
Λιπαντικό υδραυλικών, ρευστότητας  ISO 68. Άριστες αντισκωριακές και αντιαφριστικές
ιδιότητες  με  πολύ  καλά  ρεολογικά  χαρακτηριστικά  ακόμη  και  σε  πολύ  χαμηλές
θερμοκρασίες.
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα DIN 51524 part II HLP, ISO 6743/4 HM,
DENISON HF-0/2
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10

Λιπαντικό  υδραυλικών  συστημ.  μετάδοσης    SAE   10  W  -30  (  universal     tractor  
transmission     oil  )  
Λιπαντικό  για  συστήματα  μετάδοσης  κίνησης  και  υδραυλικά,  εμβαπτιζόμενα  φρένα,
συμπλέκτες  και  μετατροπείς  ροπών  αγροτικών  μηχανημάτων.
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και  ευρωπαϊκά πρότυπα  API GL-4,  MASSEY-FERGUSON M -
1135/1143, JDM J20C/D, CAT TO-2, ALLISON C4.

11

Υγρά  φρένων    DOT  4    
Συνθετικά  υγρά  φρένων,  ενισχυμένα  με  ειδικά  πρόσθετα  για  τέλεια  λειτουργία  του
συστήματος φρένων. Κατάλληλα για οχήματα με δισκόφρενα, ταμπούρα καθώς και ABS.
Θα  έχουν  πολύ  καλές  αντιτριβικές  ιδιότητες,  δεν  θα  προκαλούν  καταστροφή  στα
ελαστικά μέρη του κυκλώματος των φρένων. Σε μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές δεν
θα έχουν αλλαγή της ρευστότητάς τους.                       
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα SAE J 1704 και FMVSS No 116, (DOT-4),
ISO 4925, JIS K 2233

12

Αντιψυκτικό  κινητήρων  έτοιμο  προς  χρήση  
Αντιψυκτικό προδιαλυμένο και έτοιμο προς χρήση, μακράς διάρκειας, που να περιέχει
αντισκωριακή προστασία, και για όλες τις εποχές του έτους με θερμοκρασιακό εύρος
από  -20oC έως  105oC.  Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  20  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ASTM D-3306, ASTM D-4656, ASTM D-
4985, ASTM D 6210, Γ.Χ.Κ. 349/12, BS 6580, SAE J 1034, JIS K 2234. 

13

Γράσο  αυτόματης  λίπανσης,  βάσης  σύμπλοκου  λιθίου,  εξαιρετικής  ποιοτικής
στάθμης, ενισχυμένο με πρόσθετα που προστατεύουν από την οξείδωση, τη φθορά και
τη διάβρωση καθώς και πρόσθετα υψηλών πιέσεων (ΕΡ) που προσδίδουν στο γράσο
άριστη  συμπεριφορά  κάτω  από  ιδιαίτερα  δύσκολες  συνθήκες  λειτουργίας.
Θερμοκρασιακό εύρος -20oC έως και +160oC και σημείο στάξης τουλάχιστον 260oC. 
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  16  kg.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα DIN 51502, DIN 51825 KP2P-30, ASTM
D-4950 GC/LB, ISO 6743/9L-XCEEB2, MAN 284 Li:H2

14

Γράσσο  βάσης  λιθίου,  εξαιρετικής  ποιοτικής  στάθμης,  ενισχυμένο  με  πρόσθετα
υψηλών πιέσεων (ΕΡ) και πρόσθετα που προστατεύουν από την οξείδωση, τη φθορά
και τη διάβρωση. Εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή σε ισχυρά φορτία και θερμοκρασιακές
μεταβολές.  Διατηρεί  τις  ιδιότητές  του  για  μακρά  χρονικά  διαστήματα  αποθήκευσης.
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας -20oC έως και +130oC και σημείο στάξης τουλάχιστον
190oC. 
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  16  kg.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα DIN 51825 KP 2N-30, ASTM D-4950 LB/
GB, DEF STAN 911712, ISO 6743/9L-XCDFB2.

15

Υγρό  ψεκασμού  πριν  από  τον  καταλύτη    SCR  ,    ADBLUE     συμμόρφωσης  στους
κινητήρες Euro4-Euro5.
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  περίπου  10  lit.
Να  πληροί  τα  διεθνή  και  ευρωπαϊκά  πρότυπα  DIN 70070,  ISO 22241,  Κανονισμοί
CEFIC.
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16

Λιπαντικό  κατάλληλο  για  ανάμιξη  σε  δίχρονους  κινητήρες  χορτοκοπτικών  και
δίκυκλων  οχημάτων  ρευστότητας    SAE   20  .
Συσκευασία:  Δοχεία  χωρητικότητας  έως  5  lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα API TC, JASO FB/FC, ISO L-EGB

17

Λιπαντικό  για  τη  λίπανση  αλυσίδων,  να  έχει  υψηλή  συμβατότητα  με  τα  υλικά
κατασκευής των μηχανημάτων, όπως κράματα ελαφρών μετάλλων, πλαστικά, χρώματα
και  ελαστομερή,  Να  είναι  ήπιο  σε  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις,  αλλά  δυνατό  σε
επιδόσεις. Να είναι φιλικό στο περιβάλλον και στον χρήστη.
Δοχεία χωρητικότητας περίπου 20 lit

18

Λιπαντικό    SAE   5  W  -30    συνθετικό  κινητήρων  βενζίνης  και  πετρελαίου  με  χαμηλή
περιεκτικότητα  θειικής  τέφρας,  φωσφόρου  και  θείου  (low SAPS)για  κινητήρες  με
προδιαγραφές  EURO 4 και  EURO 5 με φίλτρα σωματιδίων (DPF) κατάλληλο και για
κινητήρες με συστήματα διαχείρισης καυσαερίων EGR (με ή χωρίς φίλτρο σωματιδίων)
και  SCR.  Πρωτογενές  πιστοποιημένο  από τους  επίσημους  φορείς  API ή  ACEA και
κατασκευαστές κινητήρων. 
Συσκευασία: Δοχεία χωρητικότητας περίπου 20 lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα,  API SM/CF,  ACEA C3, VOLKSWAGEN
507.00, M.B. 229.31

19

Λάδι πετρελαιοκινητήρων συνθετικό   SAE   15  W  -40  
Συνθετικό  λιπαντικό  πετρελαιοκινητήρων  υπερυψηλής  απόδοσης  (UHPDCOS).
Κατάλληλο  για  κινητήρες  EURO V και  EURO VI,  χαμηλής  περιεκτικότητας  σε  θείο,
φώσφορο και τέφρα. 
Συσκευασία: Δοχεία χωρητικότητας περίπου 20 lit.
Να πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, API CJ-4/SM, ACEA E7/E9, M.B. 228.31,
MAN M 3275, 3477, VOLVO VDS 3/4, ALLISON C4, MTU TYPE II/III, CASE 721D. 

20

Λάδι πετρελαιοκινητήρων   SAE   10  W  -30  
Λιπαντικό  πολλαπλών  χρήσεων  που  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  ως  μηχανέλαιο,
βαλβολίνη, υδραυλικό υγρό και σε εμβαπτιζόμενα φρένα.
Συσκευασία: Δοχεία χωρητικότητας περίπου 20 lit.
Θα πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα MF CMS M 1144/1145/1139,  ZF TE-ML
06A/06B/07B, ALLISON C4, M.B. 228.3, MIL-L-2104D, MAN 3275, VOLVO VDS 3.

21

Λιπαντικό μετάδοσης κίνησης   SAE   10  W  
Λιπαντικό  κατάλληλο  για  συστήματα  μετάδοσης  κίνησης,  υδραυλικά  συστήματα,
μετατροπέας στρέψης και σε εμβαπτιζόμενα δισκόφρενα.
Συσκευασία: Δοχεία χωρητικότητας περίπου 20 lit.
Θα πληροί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα CATERPILLAR TO-4,  TO-4M, ALLISON
C4, VICKERS 35VQ25, PUMP TEST, COMATSU, IVECO, CASE 721D, MITSUBISHI.

Επίσης, θα ισχύουν τα κάτωθι, επί ποινή αποκλεισμού:

 Σε επίσημο έγγραφο της παραγωγικής εταιρείας θα κατατεθούν τα φυσικά και χη-
μικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών και οι τεχνικές τους προδιαγραφές, ώστε να
διαπιστωθεί  η  συμφωνία  αυτών με  τη  Κ.Υ.Α 526/2004/05  (ΦΕΚ 630/Β/12-05-
2005), όσον αφορά τα λιπαντικά εσωτερικής καύσης, την ΚΥΑ 12/95, όσον αφορά
τις βαλβολίνες, την ΚΥΑ 322/2000 όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 76/2008,
όσον αφορά τα γράσα και τις ΚΥΑ 350/12, 430/12 και 349/12, όσον αφορά τα λι-
παντικά δίχρονων κινητήρων, υγρά φρένων και αντιψυκτικών, αντίστοιχα. Επί-
σης, θα αναφερθεί η διάρκεια ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα χιλιόμετρα οχήμα-
τος ή ώρες λειτουργίας).
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 Να κατατεθεί Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001/2015,
τόσο της συμμετέχουσας, όσο και της εταιρείας παραγωγής των λιπαντικών με
αντικείμενο πιστοποίησης συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

 Θα έχουν έγκριση κυκλοφορίας, η οποία δίδεται μετά τη καταχώρηση των προ-
σφερόμενων λιπαντικών στο κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γ.Χ.
του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται με τη προσφορά.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού

Φ.Π.Α .- Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις

Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ της
Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  επιβάλλεται  (άρθρο  4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 138

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το ποσό αυτό
παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για
λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016139

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της
Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (άρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016)140 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου

138 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
139 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται
από  την  έκδοση  της  κοινής  απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
140 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου,
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06%
υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.),  καθώς  και  των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147)”.
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3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι όπως περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες:
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  566.752,48

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 
Καύσιμα Δήμου Ευρώτα

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 332.150,00

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ
ΕΥΡΩΤΑ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

70.300,00

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

48.000,00

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  «Ι  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ»

32.000,00

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

9.300,00

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩ-
ΤΑ

70.412,00

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ
ΕΥΡΩΤΑ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

4.210,00

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΦΕ-
ΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ»

471,20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από
την Αναθέτουσα Αρχή)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :    Καυσίμων  και
Λιπαντικών  Δήμου
Ευρώτα

Αριθμός Μελέτης :  04/2021

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  702.772,48 € 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

 

Αρθρο 1  ο  

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 702.772,48 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%, αφορά τη προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα» για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των κάτωθι  φορέων,  για χρονικό διάστημα 2
ετών:

1. Του Δήμου Ευρώτα
2. Του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευ-

ρώτα
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

3. Της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

4. Της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
«Ι.Ν  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

5. Της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία»

Αρθρο 2  ο   

   (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή
διαγωνισμό  με  όρους  που  θα  καθορίσει  η  Οικονομική  Επιτροπή  σύμφωνα  με  το
Ν.4412/2016,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής και κάθε προμηθευτής δύναται να δώσει προσφορά για μέρος ή για το
σύνολο της προμήθειας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα λοιπά τεύχη της μελέτης.

Αρθρο 3  ο     

(Ανακοίνωση αποτελέσματος- Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης)

Ο  ανάδοχος/ανάδοχοι  της  προμήθειας  αυτής,  μετά  την  επικύρωση  των  σταδίων
διαγωνισμού  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  υποχρεούται   να  προσκομίσει
δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής.   Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης
κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης. Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό
χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος.

Αρθρο 4  ο   

(Σύμβαση)
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Οι  συμβάσεις  προμήθειας  θα  υπογραφούν  από  τον  κάθε  φορέα  ξεχωριστά,  για  τις
αντίστοιχες ποσότητες που έκαστος έχει αιτηθεί.

Αρθρο 5  ο     

(Εγγύηση καλής εκτέλεσης)

Ο  προμηθευτής/προμηθευτές  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  της  προμήθειας
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  εκδίδεται  υπέρ  του  φορέα  με  τον  οποίο
υπογράφεται η σύμβαση. 

Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της
Συμφωνίας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  που
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα  αυτό.  Μπορεί,  επίσης,  να  εκδίδεται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας
μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Αρθρο 6  ο   

(Χρόνος παράδοσης-Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου)

Η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική και θα γίνεται, κατόπιν εντολής του εκάστοτε
φορέα, καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση
της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές
ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αρθρο 7  ο     

(Φόροι , τέλη , κρατήσεις)

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Αρθρο 8  ο   

(Παραλαβή ειδών-Πληρωμή)

Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  τις  επιτροπές  παραλαβής  του  κάθε  φορέα,
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Η  παραλαβή  θα  πραγματοποιηθεί  μέσα  στον
οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο και σε σημείο που θα ορίζεται από την υπηρεσία
κάθε φορά. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα είναι τμηματική, μετά την τμηματική
παραλαβή αυτών.
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Αρθρο 9  ο     

(Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές , τεχνικά στοιχεία προσφοράς)

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες  λύσεις  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή  υστέρηση  σε  σχέση  με  τις
προδιαγραφές απορρίπτονται.

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 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  ΕΕΕΠ  για  τη  συμπλήρωση  του  ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται  η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται  στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης - Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: -

URL της  ΕΕ  Εθνική  επίσημη  εφημερίδα  -  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)

Ταυτότητα του αγοραστή Επίσημη ονομασία: 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

Χώρα:  Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

Είδος διαδικασίας

Δεν προσδιορίζεται 

Τίτλος:

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Ευρώτα 

Σύντομη περιγραφή:

Προβλέπεται  η  προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τις  ανάγκες  σε  καύσιμα
κίνησης,  λιπαντικά  και  πετρέλαιο  θέρμανσης  του  Δήμου  Ευρώτα  και  των:  1.
Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  &  Αθλητισμού  Δήμου  Ευρώτα
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»  2.  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»  3.  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης «Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 4. Κοινωφελούς Επιχείρησης «Ευρώτειος
Πολιτεία» 

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΡΛ-ΔΒΔ21PROC008382048 2021-04-02



Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): -

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία:

- 

Οδός και αριθμός:

-

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: - Χώρα:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

-

Ηλ. ταχ/μείο:

 -

Τηλέφωνο:

 -

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

 - 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:

 -

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης,
εφόσον απαιτείται και υπάρχει - Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι

❍ Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
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εργαζομένων;

-

Εφόσον απαιτείται,  ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

-

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

❍ Ναι

❍ Όχι

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,  κατά περίπτωση:
-

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η  πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,  να
αναφέρετε:

-

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση
και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:

-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

❍ Ναι

❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α,
Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της προμήθειας

ε)  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 διατίθεται αυτή δωρεάν;

❍ Ναι

❍ Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

-
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;

❍ Ναι

❍ Όχι

• Μεριμνήστε  για  την  υποβολή  χωριστού  εντύπου  ΕΕΕΠ  από  τους  άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α)  Να  αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού  φορέα  στον  όμιλο  (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία προμήθειας: 

-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:

-

Ανάλογα  με  την  περίπτωση,  ένδειξη  για  την/τις  παρτίδα/ες  για  τις  οποίες  ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:

-

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

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για
τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα

-

Επώνυμο

-

Ημερομηνία γέννησης

-

Τόπος γέννησης

-

Οδός και αριθμός:

-

Ταχ. κωδ.:

-
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Πόλη:

-

Χώρα:

-

Ηλ. ταχ/μείο:

-

Τηλέφωνο:

-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

-

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις 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;

❍ Ναι

❍ Όχι

• Παρακαλείστε  να  υποβάλετε  χωριστό  έντυπο  ΕΕΕΠ,  με  τις  πληροφορίες  που
απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το
μέρος ΙΙΙ,  για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες,  δεόντως συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα  από  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς.  Σημειώσετε  ότι  αυτό  θα
πρέπει  επίσης  να  περιλαμβάνει  κάθε  τεχνικό  προσωπικό ή  τεχνικό  φορέα,  είτε
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους
για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να
καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη
ικανότητα  ή  τις  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,
παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για
κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
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τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι

❍ Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων:

-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στο  μέρος  Ι,  να  παράσχετε  τις
πληροφορίες  που απαιτούνται  σύμφωνα με  τα  τμήματα  Α και  Β  του  παρόντος
μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  III για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α:  Λόγοι  που σχετίζονται  με ποινικές  καταδίκες  Στο  άρθρο 57 παράγραφος 1  της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι  μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή
ελέγχου  σε  αυτό  για  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση  με  καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L
300 της 11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,  διάρκεια  της
περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΡΛ-ΔΒΔ21PROC008382048 2021-04-02



❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Διαφθορά

Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι  μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού  που  εξακολουθεί  να  ισχύει;  Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της
σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης,  ΕΕ  C 195  της  25.6.1997,  σ.  1  και  στο  άρθρο  2  παράγραφος  1  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).
Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο
εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού
φορέα.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία
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-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,  διάρκεια  της
περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Απάτη

Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι  μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε  έτη  κατά το  μέγιστο  ή  στην  οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού  που  εξακολουθεί  να  ισχύει;  Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της
σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-
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Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,  διάρκεια  της
περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή
οποιουδήποτε  προσώπου  το  οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού
ή  εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων
ή  ελέγχου  σε  αυτό  για  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα
με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες  με  καταδικαστική  απόφαση  η  οποία  έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος  αποκλεισμού που  εξακολουθεί  να  ισχύει;  Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα
1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο

 

λόγος  αποκλεισμού  περιλαμβάνει  επίσης  την  ηθική  αυτουργία  ή  την  απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,  διάρκεια  της
περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας

Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι  μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή
ελέγχου  σε  αυτό  για  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ.15).

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,  διάρκεια  της
περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης
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-

-12-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι  μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;  Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,  διάρκεια  της
περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι 

❍ Όχι
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URL -

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι  ακόλουθοι
λόγοι αποκλεισμού Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 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;

Η απάντησή σας

❍ Ναι 

❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος

---

Ενεχόμενο ποσό

-

---

Η  παράβαση  υποχρεώσεων  έχει  αποδειχθεί  με  άλλα  μέσα  εκτός  από  δικαστική  ή
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι

❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η
εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

❍ Ναι

❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.

-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,  εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν,  η
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

-
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Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν-

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

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε  ο  οικονομικός  φορέας  τις  υποχρεώσεις  του  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;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος

---

Ενεχόμενο ποσό

-

---

Η  παράβαση  υποχρεώσεων  έχει  αποδειχθεί  με  άλλα  μέσα  εκτός  από  δικαστική  ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι

❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η
εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

❍ Ναι 

❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.

-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,  εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν,  η
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν

-

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

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Γ:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή
επαγγελματικό παράπτωμα Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ

ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΡΛ-ΔΒΔ21PROC008382048 2021-04-02



ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού Παραβίαση των υποχρεώσεων στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα
του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας
προμήθειας  στο  εθνικό  δίκαιο,  στη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα
του  κοινωνικού  δικαίου;  Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
προμήθειας  στο  εθνικό  δίκαιο,  στη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα
του  εργατικού  δικαίου;  Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
προμήθειας  στο  εθνικό  δίκαιο,  στη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

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.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση  δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-
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Κωδικός

-

Εκδότης

-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση,
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας

- 

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

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.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
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Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

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.

-

 Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

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
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σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού

-20-

Έχει  συνάψει  ο  οικονομικός  φορέας  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα;  Κατά
περίπτωση,  βλέπε  ορισμούς  στο  εθνικό  δίκαιο,  στη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα
έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας

❍ Ναι
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❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω  της  συμμετοχής  του  στη διαδικασία  σύναψης  της
σύμβασης

Είναι  ο  οικονομικός  φορέας  ενήμερος  για  τυχόν  σύγκρουση  συμφερόντων,  όπως
ορίζεται  από  την  εθνική  νομοθεσία,  τη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα  έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Άμεση  ή  έμμεση  συμμετοχή  στην  κατάρτιση  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης
σύμβασης

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει  κατ’  άλλον τρόπο
εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχουν  επιβληθεί  στον  οικονομικό  φορέα,  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας
σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτουσα  αρχή  ή  προηγούμενης
σύμβασης  παραχώρησης,  πρόωρη  καταγγελία  της  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας 
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❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Ψευδείς  δηλώσεις,  απόκρυψη  πληροφοριών,  ανικανότητα  παροχής  των
απαιτούμενων  εγγράφων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  της
παρούσας διαδικασίας

Ο οικονομικός φορέας:

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
δικαιολογητικά,  και  δ)  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει  εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι Ικανοποιεί όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

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

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες,
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Σε  περίπτωση  που  απαιτούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή  άλλες  μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας
έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι 

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II
έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών
σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας,  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
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οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να
το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης
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 οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ
και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο
από την Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  :    Καυσίμων  και
Λιπαντικών Δήμου Ευρώτα
Αριθμός Μελέτης :  04/2021
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  702.772,48 € 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  έχουν το  δικαίωμα να  υποβάλλουν προσφορά για  το  σύνολο  της
προμήθειας ή για κάθε είδος χωριστά, όπως αναφέρεται κατωτέρω:

Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 293.000,00 307.650,00
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Β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 10.000,00 10.500,00

Γ. Αμόλυβδη βενζίνη Δήμου Ευρώτα

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Αμόλυβδη βενζίνη Λίτρα 9.000,00 11.700,00
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Δ. Αμόλυβδη βενζίνη ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Αμόλυβδη βενζίνη Λίτρα 30.000,00 39.000,00

Ε. Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Ευρώτα

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 16.000,00 12.800,00
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Ζ. Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 26.000,00 20.800,00
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Η.   Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 60.000,00 48.000,00
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Θ.     Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης «Ι.Ν  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 40.000,00 32.000,00
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Ι. Λιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Ευρώτα

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας
Ενδεικτική
ποσότητα

Ενδεικτική
τιμή

ΔΑΠΑΝΗ

(χωρίς
ΦΠΑ)

(€)

1
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
10W-40  για
πετρελαιοκινητήρες

Λίτρα 1.000

2
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
10W-40  για
βενζινοκινητήρες

Λίτρα 60

3
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
15W-40  για
πετρελαιοκινητήρες

Λίτρα 2.500

4
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE
15W-40  για
βενζινοκινητήρες

Λίτρα 60

5
Λιπαντικό μειωτήρων SAE
75W-90

Λίτρα 400

6
Λιπαντικό μειωτήρων SAE
80W-90

Λίτρα 700

7 Λιπαντικό μειωτήρων ATF Λίτρα 460

8 Λιπαντικό μειωτήρων LS90 Λίτρα 100

9
Λιπαντικό  υδραυλικών
συστημάτων  HLP 68

Λίτρα 3.000

10
Λιπαντικό  υδραυλικών
συστημ.  μετάδοσης  SAE
10W-30

Λίτρα 500

11 Υγρά φρένων  (DOT4) Λίτρα 30

12 Αντιψυκτικό υγρό Λίτρα 900

13
Γράσο  υγρό  αυτόματης
λίπανσης

Λίτρα 80

14 Γράσο  (απλό) Kg 80

15

Υγρό  για  σύστημα
επιλεκτικής  κατάλυσης
πετρελαιοκινητήρα   AD-
BLUE

Λίτρα 3.500

16
Λάδι μίξης (χρωματιστό και
άχρωμο)

Λίτρα 100

17 Λάδι αλυσίδας Λίτρα 100
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18 Λιπαντικό 5W-30 Λίτρα 100

19
Λιπαντικό
πετρελαιοκινητήρων
συνθετικό SAE 15W-40

Λίτρα 600

20
Λιπαντικό
πετρελαιοκινητήρων  SAE
10W-30

Λίτρα 200

21
Λιπαντικό  μετάδοσης
κίνησης SAE 10W

Λίτρα 1.000

Άθροισμα

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Κ. Λιπαντικά για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

α/α ΕΙΔΟΣ
Μονάδα

Μέτρ.

Ενδεικτική
ποσότητα

Τιμή 

Προσφοράς

(χωρίς ΦΠΑ -
€)

Δαπάνη

(€)

1
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE 10W-40
για βενζινοκινητήρες

Λίτρα 260

2
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE 15W-40
για πετρελαιοκινητήρες

Λίτρα 160

3
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE 15W-40
για βενζινοκινητήρες

Λίτρα 60

4 Λιπαντικό μειωτήρων SAE 75W-90 Λίτρα 80

5 Υγρά φρένων (DOT4) Λίτρα 10

6 Αντιψυκτικό υγρό Λίτρα 20

Άθροισμα

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς)

Λ.   Αμόλυβδη βενζίνη για της ανάγκες της 
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Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία»

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Αμόλυβδη βενζίνη Λίτρα 1.000,00 1.300,00

Μ.  Πετρέλαιο θέρμανσης  για τις ανάγκες της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία»

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας

Ενδεικτική

Ποσότητα

Ενδεικτική
συνολική

δαπάνη

 (χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του
είδους καυσίμου την

ημέρα παράδοσής του,
που προκύπτει από τον
εβδομαδιαίο κάθε φορά

πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα

Εμπορίου–Τουρισμού
της Π.Ε. Λακωνίας, για
την ευρύτερη περιοχή

Σκάλας-Βλαχιώτη)

 (%)

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 10.000,00 8.000,00

Ν.  Λιπαντικά  για της ανάγκες της
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Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία»

α/α ΕΙΔΟΣ
Μονάδα

Μέτρ.

Ενδεικτική
ποσότητα

Τιμή 

Προσφοράς

(χωρίς ΦΠΑ -
€)

Μερική
δαπάνη

(€)

1
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE 10W-40
για βενζινοκινητήρες

Λίτρα 20,00

2 Λιπαντικό μειωτήρων SAE 75W-90 Λίτρα  20,00

Άθροισμα

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα
Αρχή)- [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σκάλα …./…./202….
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:  
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«Λιπαντικών » ποσού  ……………. ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α

Στη Σκάλα σήμερα την ……η  του μηνός ……. ………, μεταξύ :
Του Δημάρχου Ευρώτα κ. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΔΟΥ που ενεργεί εδώ κατ' εντολή για λογαριασμό
και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ευρώτα με έδρα τη Σκάλα , ΑΦΜ: 099652457
και Δ.Ο.Υ: Σπάρτης &
Τ….. ……..  ……………………………….. με έδρα ………………………….., ΑΦΜ: ………………… και Δ.Ο.Υ
: …………………… , ...

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί λιπαντικά για τα έτη
2021  και  2022,  προκήρυξε  ηλεκτρονικό  ανοιχτό  διεθνή  διαγωνισμό  με  κριτήριο  τη
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αφού έλαβε υπόψη
τα παρακάτω :
Την αριθμ. 04/2021 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Υπηρεσίας Δόμησης
και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.
Την αριθμ. ………./2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της
μελέτης 4/2021 και την πραγματοποίηση της Προμήθειας.
Την αριθμ. ………./2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα με θέμα
Απόφαση  σχετικά  με  το  διαγωνισμό  της  προμήθειας  «Προμήθεια  καυσίμων  και
λιπαντικών Δήμου Ευρώτα»
.Την αριθμ. ………………/…..-……-2021 διακήρυξη του Δήμου Ευρώτα.
Τα από ………….-…..-2021 και ……-…..-2021… πρακτικά του διαγωνισμού.
Την αριθμ. …../202… απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση σχετικά με
την  έγκριση  των  πρακτικών  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΕΥΡΩΤΑ»,  η  οποία  κοινοποιήθηκε  ηλεκτρονικά
στους προσφέροντες με το αρ. …………../……-…..-201…. έγγραφο του Δήμου Ευρώτα.
Την αρ. …../202.. απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση της δαπάνης
Την αρ. ………./…..-….-201…. πρόσκληση προς την  ……………………………… για την υποβολή
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δικαιολογητικών τελικού μειοδότη
Το από …….-……-202….. Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών μειοδότη
Την αριθμ. …../202… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση σχετικά
με την έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού ανοιχτού
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:" προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου
Ευρώτα"».
Το αρ. ………/…..-…..-202…. έγγραφο του Δήμου Ευρώτα με το οποίο κοινοποιείται η αρ.
…../202…..  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  τα  πρακτικά  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού προς όλους τους συμμετέχοντες πλην του μειοδότη
Το  γεγονός  ότι  δεν  έγινε  αίτηση  από  συμμετέχοντα  στο  διαγωνισμό  για  λήψη
ασφαλιστικών μέτρων
Την  αριθμ.  ………/…..-…..-202….  Πρόσκληση  για  υποβολή  επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών από τον ορστικό μειοδότη
Την από …../…../202…. απάντηση της «……………………………………………………»
Την αρ. …../202………   Πράξη προσυμβατικού  ελέγχου     Υπηρεσίας Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Λακωνίας, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή
του σχεδίου σύμβασης, που αφορά τη προμήθεια των καυσίμων του Δήμου Ευρώτα.
 
Κατόπιν όλων αυτών ο Δήμος Ευρώτα, αναθέτει την προμήθεια των λιπαντικών για τα
έτη  2021  και  2022,  στ…  συμβαλλόμεν…..  …………………………………………………………..
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1.  Η  συμβαλλόμενη  εδώ  εταιρεία  …………………………………………  ………………………………
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει το Δήμο Ευρώτα λιπαντικά για τα έτη
2021 και 2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος μο-

νάδας
Ενδεικτική
ποσότητα

Τιμή προ-
σφοράς 

ΔΑΠΑΝΗ

(χωρίς ΦΠΑ) (€)

1
Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W-40 
για πετρελαιοκινητήρες

Λίτρα 1.000

2
Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W-40 
για βενζινοκινητήρες

Λίτρα 60

3
Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W-40 
για πετρελαιοκινητήρες

Λίτρα 2.500

4
Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W-40 
για βενζινοκινητήρες

Λίτρα 60

5
Λιπαντικό μειωτήρων SAE 75W-
90

Λίτρα 400

6
Λιπαντικό μειωτήρων SAE 80W-
90

Λίτρα 700
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7 Λιπαντικό μειωτήρων ATF Λίτρα 460

8 Λιπαντικό μειωτήρων LS90 Λίτρα 100

9
Λιπαντικό υδραυλικών συστη-
μάτων  HLP 68

Λίτρα 3.000

10
Λιπαντικό υδραυλικών συστημ. 
μετάδοσης SAE 10W-30

Λίτρα 500

11 Υγρά φρένων  (DOT4) Λίτρα 30

12 Αντιψυκτικό υγρό Λίτρα 900

13 Γράσο υγρό αυτόματης λίπανσης Λίτρα 80

14 Γράσο  (απλό) Kg 80

15
Υγρό για σύστημα επιλεκτικής 
κατάλυσης πετρελαιοκινητήρα  
AD-BLUE

Λίτρα 3.500

16
Λάδι μίξης (χρωματιστό και 
άχρωμο)

Λίτρα 100

17 Λάδι αλυσίδας Λίτρα 100

18 Λιπαντικό 5W-30 Λίτρα 100

19
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
συνθετικό SAE 15W-40

Λίτρα 600

20
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
SAE 10W-30

Λίτρα 200

21
Λιπαντικό μετάδοσης κίνησης 
SAE 10W

Λίτρα 1.000

Άθροισμα

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

2. Οι ποσότητες των ανωτέρω υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να
είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν προϋπολογιστεί. Οι συνολικές ποσότητες που
θα προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα διαμορφωθούν ανάλογα
με  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  και  συνεπώς  δεν  υφίσταται  υποχρέωση  να
απορροφηθεί  το σύνολο των ποσοτήτων και  των δαπανών που αναγράφονται  στον
ανωτέρω πίνακα.
3. Η Προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα βαρύνει τους Κ.Α Εξόδων:
 10-6641.0011 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας»
20-6641.0011  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  απορριμματοφόρων  και
μηχανημάτων πλύσης κάδων, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας Δήμου
Ευρώτα»
25-6641.0011  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  μεταφορικών  μέσων  και
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μηχανημάτων υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα»
30-6644.0010  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  μηχανημάτων  και  φορτηγών
υπηρεσίας»
35-6644.0013  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τη  κίνηση  και  λειτουργία
μηχανημάτων, φορτηγών και λοιπού εξοπλισμού της υπηρεσίας» 
4. Η παράδοση των λιπαντικών θα είναι τμηματική και θα εκτελείται κατόπιν έγγραφης
εντολής του Δήμου εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η προμήθεια θα έχει διάρκεια δύο (2)
ετών που θα ξεκινήσει  από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης με δυνατότητα
παράτασης  έως  την  υπογραφή  της  νέας  σύμβασης  προμήθειας  λιπαντικών  με  την
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.
Η  παραλαβή  και  ο  έλεγχος  των  λιπαντικών  θα  γίνουν  στο  Δήμο  Ευρώτα  από  την
Επιτροπή Παραλαβών σύμφωνα με τους όρους που αφορούν τις παραλαβές δημοτικών
προμηθειών  του  Ν.  4412/2016   οπότε  και  τότε  μόνο  θα  υπογραφεί  το  σχετικό
πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
5. Τίμημα των παραπάνω πωλούμενων υλικών, συνομολογείται το ενδεικτικό ποσό των
ΕΥΡΩ  #..........,…..  #  (…..  …….  …………  ……………  ………………..  …………  ευρώ  και  πενήντα
λεπτών) χωρίς ΦΠΑ, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά μετά την υπογραφή από την
Επιτροπή  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των
αντίστοιχων  τμηματικών  παραδόσεων  των  λιπαντικών,  την  κατάθεση  των  σχετικών
τιμολογίων  και  του  αποδεικτικού  φορολογικής  ενημερότητας  με  την  έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων.
6.  Οποιαδήποτε  συμφωνία με  σκοπό  τη  συμπλήρωση ή  τροποποίηση  ή  κατάργηση
οποιουδήποτε  όρου  του  συμφωνητικού  γίνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμόδιου οργάνου.
Ρητά πάντως γίνεται μνεία ότι  στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα ακόλουθα
έγγραφα τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστα  συμβατικά στοιχεία  μαζί  με  το  παρόν,
δηλαδή :
- Η τεχνική Εκθεση - περιγραφή μελέτης προμήθειας.
- Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
- Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- Η οικονομική προσφορά της ανάδοχου πωλήτριας εταιρείας.
- Η τεχνική περιγραφή της προσφοράς της αναδόχου πωλήτριας εταιρείας.
7. Ο αγοραστής δήλωσε ότι απεδέχθη καθ ολοκληρία την δια του παρόντος γενόμενη
προς αυτόν πώληση των παραπάνω περιγραφέντων πραγμάτων, κάτω από όλους τους
όρους συμφωνίες και τίμημα, τις δε δηλώσεις αυτές του αγοραστή αποδέχθηκε και η
πωλήτρια εταιρεία και τα δύο δε συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται από
κάθε δικαίωμα τους γενικά για διάρρηξη ή προσβολή της παρούσης αγοραπωλησίας
και του παρόντος συμφωνητικού δι' οποιονδήποτε λόγο και αιτία ως και των άρθρων
178,179,281 & 388 του Αστικού Κώδικα αφορούντων τοιούτων
 8.  Τέλος  η  πωλήτρια εταιρεία για την κάλυψη όλων των τυπικών και  ουσιαστικών
υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  την  παρούσα  σύμβαση,  δηλαδή  για  την  καλή
εκτέλεση της παρούσης εγγυάται και καταθέτει την υπ' αριθμ. …………………../……….-…….-
202…..  Εγγυητική  Επιστολή  τ….  …………………..  ………  ποσού  #  ……….,……..  €#  (………….
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…………..  …………… ………… ……………. και ……………..  λεπτών),  η οποία σε περίπτωση μη
τήρησης  από  τον  πωλητή  των  συμφωνηθέντων  όρων  του  παρόντος,  αυτοδίκαια
καταπίπτει υπέρ του αγοραστή χωρίς δικαστική απόφαση.
Τα  παραπάνω  αφού  συνομολογήθηκαν  και  έγιναν  αμοιβαία  αποδεκτά  από  τους
συμβαλλόμενους,  έγινε  το  παρόν  συμφωνητικό  σε  τρία  όμοια  πρωτότυπα  και
υπογράφηκε από τα δύο μέρη των συμβαλλομένων.
Από  τα  τρία  πρωτότυπα,  τα  δύο  κατατέθηκαν  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου
Ευρώτα και ένα έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο αντιδήμαρχος Ο προμηθευτής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Σκάλα ……/……./202…
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.:  
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«Λιπαντικών » ποσού  …………… ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α

Στη Σκάλα σήμερα την …….. του μηνός ……… 202.., μεταξύ :
Του  προέδρου  του  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ  ΕΥΡΩΤΑ  «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»  κ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΛΥΜΠΕΡΗ  που
ενεργεί εδώ κατ' εντολή για λογαριασμό και ως νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου 
&  Τ…..  ……..   ………………………………..  με  έδρα  …………………………..,  ΑΦΜ:  …………………………  και  Δ.Ο.Υ  :
…………………… , ...

Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων  ενδιαφερόμενος  να  προμηθευτεί  λιπαντικά  για  δύο  έτη  από  την
υπογραφή της παρούσας, προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω :
Την  αριθμ.  04/2021  Τεχνική  Μελέτη  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  ,  Υπηρεσίας  Δόμησης  και  Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.
Την αριθμ. ………./2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της μελέτης 4/2021
και την πραγματοποίηση της Προμήθειας.
Την αριθμ. ………./2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα με θέμα Απόφαση σχετικά
με το διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα»
.Την αριθμ. ………………/…..-……-2021 διακήρυξη του Δήμου Ευρώτα.
Τα από ………….-…..-2021 και ……-…..-2021… πρακτικά του διαγωνισμού.
Την αριθμ. …../202… απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση σχετικά με την έγκριση των
πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΥΡΩΤΑ»,  η  οποία κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά  στους  προσφέροντες  με  το  αρ.  …………../……-…..-201….
έγγραφο του Δήμου Ευρώτα.
Την αρ. …../202.. απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση της δαπάνης
Την αρ. ………./…..-….-202…. πρόσκληση προς την  ……………………………… για την υποβολή δικαιολογητικών
τελικού μειοδότη
Το από …….-……-202….. Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών
μειοδότη
Την αριθμ. …../202… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση σχετικά με την έγκριση
πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με
τίτλο:" προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα"».
Το  αρ.  ………/…..-…..-202….  έγγραφο  του  Δήμου  Ευρώτα  με  το  οποίο  κοινοποιείται  η  αρ.  …../202…..
Απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  τα  πρακτικά  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού προς  όλους  τους
συμμετέχοντες πλην του μειοδότη
Το γεγονός ότι δεν έγινε αίτηση από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για λήψη ασφαλιστικών μέτρων
Την αριθμ.  ………/…..-…..-202…. Πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από τον
ορστικό μειοδότη
Την από …../…../202…. απάντηση της «……………………………………………………»
Την αρ. …../202………   Πράξη προσυμβατικού  ελέγχου     Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ν. Λακωνίας, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, που αφορά τη
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προμήθεια των καυσίμων του Δήμου Ευρώτα. 
Κατόπιν  όλων  αυτών  ο  Δήμος  Ευρώτα,  αναθέτει  την  προμήθεια  των  λιπαντικών   του  Ν.Π.Δ.Δ.
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»  για  δύο  έτη  από  την  υπογραφή  της  παρούσας,  στη  συμβαλλόμενη  εδώ
εταιρεία ………………………………. ………………………. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1.  Η  συμβαλλόμενη  εδώ  εταιρεία  ……………………………………………..  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να
προμηθεύσει στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» λιπαντικά για τα έτη 2021 και 2022, σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος
μονάδας

Ενδεικτική
ποσότητα

Τιμή 
Προσφοράς
(χωρίς ΦΠΑ -
€)

Δαπάνη
(€)

1
Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W-40 για
βενζινοκινητήρες

Λίτρα 260

2
Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W-40 για
πετρελαιοκινητήρες

Λίτρα 160

3
Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W-40 για
βενζινοκινητήρες

Λίτρα 60

4 Λιπαντικό μειωτήρων SAE 75W-90 Λίτρα 80

5 Υγρά φρένων (DOT4) Λίτρα 10

6 Αντιψυκτικό υγρό Λίτρα 20

Άθροισμα

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

2.  Οι  ποσότητες  των  ανωτέρω  υπό  προμήθεια  ειδών  είναι  ενδεικτικές  και  ενδέχεται  να  είναι
διαφορετικές από αυτές  που έχουν προϋπολογιστεί.  Οι  συνολικές ποσότητες που θα προμηθευτεί  ο
Δήμος κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του και
συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση να απορροφηθεί το σύνολο των ποσοτήτων και των δαπανών που
αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.
3. Η Προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα βαρύνει τους Κ.Α Εξόδων:
10-6641.0002«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη κίνηση του οχήματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» »
10-6641.0003«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα μηχανήματα των σταδίων»

4. Η παράδοση των λιπαντικών θα είναι τμηματική και θα εκτελείται κατόπιν έγγραφης εντολής του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η προμήθεια θα έχει διάρκεια δύο (2)
ετών που θα ξεκινήσει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως την
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υπογραφή της νέας σύμβασης προμήθειας λιπαντικών με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση
του συμβατικού αντικειμένου.
Η παραλαβή και ο έλεγχος των λιπαντικών θα γίνουν στο Δήμο Ευρώτα από την Επιτροπή Παραλαβών
σύμφωνα με τους όρους που αφορούν τις παραλαβές δημοτικών προμηθειών του Ν. 4412/2016  οπότε
και τότε μόνο θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
5.  Τίμημα  των  παραπάνω  πωλούμενων  υλικών,  συνομολογείται  το  ενδεικτικό  ποσό  των  ΕΥΡΩ
#.....................# (…………… ……………….. ……………….. ………….. ………….. ……. …………. λεπτών) χωρίς ΦΠΑ, το
οποίο  θα  καταβληθεί  τμηματικά  μετά  την  υπογραφή από την  Επιτροπή των  σχετικών  πρωτοκόλλων
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των αντίστοιχων τμηματικών παραδόσεων των λιπαντικών,  την
κατάθεση των  σχετικών  τιμολογίων  και  του  αποδεικτικού φορολογικής  ενημερότητας  με  την  έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων.
6. Οποιαδήποτε συμφωνία με σκοπό τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ή κατάργηση οποιουδήποτε όρου
του συμφωνητικού γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Ρητά πάντως γίνεται μνεία ότι στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία μαζί με το παρόν, δηλαδή :
- Η τεχνική Έκθεση - περιγραφή μελέτης προμήθειας.
- Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
- Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- Η οικονομική προσφορά της ανάδοχου πωλήτριας εταιρείας.
- Η τεχνική περιγραφή της προσφοράς της αναδόχου πωλήτριας εταιρείας.
7.  Ο  αγοραστής  δήλωσε  ότι  απεδέχθη  καθ  ολοκληρία  την  δια  του  παρόντος  γενόμενη  προς  αυτόν
πώληση των παραπάνω περιγραφέντων πραγμάτων, κάτω από όλους τους όρους συμφωνίες και τίμημα,
τις δε δηλώσεις αυτές του αγοραστή αποδέχθηκε και η πωλήτρια εταιρεία και τα δύο δε συμβαλλόμενα
μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους γενικά για διάρρηξη ή προσβολή της παρούσης
αγοραπωλησίας και του παρόντος συμφωνητικού δι' οποιονδήποτε λόγο και αιτία ως και των άρθρων
178,179,281 & 388 του Αστικού Κώδικα αφορούντων τοιούτων
 Τα παραπάνω αφού συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους, έγινε
το  παρόν  συμφωνητικό  σε  τρία  όμοια  πρωτότυπα  και  υπογράφηκε  από  τα  δύο  μέρη  των
συμβαλλομένων.
Από τα τρία πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα και ένα έλαβε ο
αντισυμβαλλόμενος.

Οι Συμβαλλόμενοι

O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ                                                 Ο προμηθευτής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σκάλα ……/……./202…. 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«Λιπαντικών» ποσού  ……………. ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α

Στη Σκάλα σήμερα την ……η  του μηνός ……. ………, μεταξύ :
Του Δημάρχου Ευρώτα κ. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΔΟΥ που ενεργεί εδώ κατ' εντολή για λογαριασμό και ως
νόμιμος  εκπρόσωπος  του Δήμου  Ευρώτα με  έδρα τη  Σκάλα ,  ΑΦΜ:  099652457  και  Δ.Ο.Υ:
Σπάρτης &
Τ…..  ……..   ………………………………..  με  έδρα  …………………………..,  ΑΦΜ:  999187481  και  Δ.Ο.Υ  :
…………………… , ...

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί λιπαντικά για το έτος 2018,
προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω :
Την  αριθμ.  04/2021  Τεχνική  Μελέτη  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  ,  Υπηρεσίας  Δόμησης  και
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.
Την  αριθμ.  ………./2021  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  την  έγκριση  της
μελέτης 4/2021 και την πραγματοποίηση της Προμήθειας.
Την  αριθμ.  ………./2021  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Ευρώτα  με  θέμα
Απόφαση σχετικά με το διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Δήμου Ευρώτα»
.Την αριθμ. ………………/…..-……-2021 διακήρυξη του Δήμου Ευρώτα.
Τα από ………….-…..-2021 και ……-…..-2021… πρακτικά του διαγωνισμού.
Την αριθμ.  …../202… απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση σχετικά με την
έγκριση των πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ», η οποία κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στους προσφέροντες με το
αρ. …………../……-…..-201…. έγγραφο του Δήμου Ευρώτα.
Την αρ. …../202.. απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση της δαπάνης
Την  αρ.  ………./…..-….-202….  πρόσκληση  προς  την   ………………………………  για  την  υποβολή
δικαιολογητικών τελικού μειοδότη
Το  από  …….-……-202…..  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  σχετικά  με  τον  έλεγχο  των
δικαιολογητικών μειοδότη
Την αριθμ. …../202… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση σχετικά με την
έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο:" προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα"».
Το  αρ.  ………/…..-…..-202….  έγγραφο  του  Δήμου  Ευρώτα  με  το  οποίο  κοινοποιείται  η  αρ.
…../202….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού
προς όλους τους συμμετέχοντες πλην του μειοδότη
Το γεγονός ότι δεν έγινε αίτηση από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για λήψη ασφαλιστικών
μέτρων
Την αριθμ. ………/…..-…..-202…. Πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
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από τον ορστικό μειοδότη
Την από …../…../202…. απάντηση της «……………………………………………………»
Την αρ. …../202………   Πράξη προσυμβατικού  ελέγχου     Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου  Ν.  Λακωνίας,  σύμφωνα  με  την  οποία  δεν  κωλύεται  η  υπογραφή  του  σχεδίου
σύμβασης, που αφορά τη προμήθεια των καυσίμων του Δήμου Ευρώτα. Κατόπιν όλων αυτών ο
Δήμος  Ευρώτα,  αναθέτει  την  προμήθεια  των  λιπαντικών  για  τα  έτα  2021  και  2022,  στ…
συμβαλλόμεν…..  …………………………………………………………..  σύμφωνα  με  τους  παρακάτω  όρους
και συμφωνίες:

1.  Η  συμβαλλόμενη  εδώ  εταιρεία  …………………………………………  ………………………………
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει το Δήμο Ευρώτα λιπαντικά για δύο έτη από την
υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος
μονάδας

Ενδεικτική
ποσότητα

Τιμή
Προσφοράς
(χωρίς  ΦΠΑ  -
€))

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1
Λιπαντικό  κινητήρα  SAE  10W-40  για
βενζινοκινητήρες

Λίτρα 20,00

2 Λιπαντικό μειωτήρων SAE 75W-90 Λίτρα  20,00

Άθροισμα

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

2. Οι ποσότητες των ανωτέρω υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να είναι
διαφορετικές  από  αυτές  που  έχουν  προϋπολογιστεί.  Οι  συνολικές  ποσότητες  που  θα
προμηθευτεί  ο  Δήμος  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  θα  διαμορφωθούν  ανάλογα με  τις
ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  και  συνεπώς  δεν  υφίσταται  υποχρέωση  να  απορροφηθεί  το
σύνολο των ποσοτήτων και των δαπανών που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.
3. Η Προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα βαρύνει τον Κ.Α Εξόδων 15-6411.001"Έξοδα κίνησης
μεταφορικών μέσων "

4. Η παράδοση των λιπαντικών θα είναι τμηματική και θα εκτελείται κατόπιν έγγραφης εντολής
της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ»  εντός  3  εργάσιμων
ημερών.  Η  προμήθεια  θα  έχει  διάρκεια  δώδεκα  (12)  μηνών  που  θα  ξεκινήσει  από  την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως την υπογραφή της νέας
σύμβασης  προμήθειας  λιπαντικών  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα  υπάρξει  αύξηση  του
συμβατικού αντικειμένου.
Η παραλαβή και ο έλεγχος των λιπαντικών θα γίνουν στο Δήμο Ευρώτα από την Επιτροπή
Παραλαβών σύμφωνα με τους όρους που αφορούν τις παραλαβές δημοτικών προμηθειών του
Ν.  4412/2016   οπότε  και  τότε  μόνο  θα  υπογραφεί  το  σχετικό  πρωτόκολλο  ποιοτικής  και
ποσοτικής παραλαβής.
5.  5.  Τίμημα των παραπάνω πωλούμενων υλικών,  συνομολογείται  το  ενδεικτικό  ποσό  των
ΕΥΡΩ #..........,…..  # (…..  …….  ………… …………… ……………….. ………… ευρώ και πενήντα λεπτών)
χωρίς ΦΠΑ, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά μετά την υπογραφή από την Επιτροπή των
σχετικών  πρωτοκόλλων προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής των  αντίστοιχων  τμηματικών
παραδόσεων των λιπαντικών,  την κατάθεση των σχετικών τιμολογίων και του αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.
6.  Οποιαδήποτε  συμφωνία  με  σκοπό  τη  συμπλήρωση  ή  τροποποίηση  ή  κατάργηση
οποιουδήποτε  όρου  του  συμφωνητικού  γίνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
οργάνου.
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Ρητά πάντως γίνεται μνεία ότι στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία μαζί με το παρόν, δηλαδή :
- Η τεχνική Εκθεση - περιγραφή μελέτης προμήθειας.
- Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
- Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- Η οικονομική προσφορά της ανάδοχου πωλήτριας εταιρείας.
- Η τεχνική περιγραφή της προσφοράς της αναδόχου πωλήτριας εταιρείας.
7. Ο αγοραστής δήλωσε ότι απεδέχθη καθ ολοκληρία την δια του παρόντος γενόμενη προς
αυτόν  πώληση  των  παραπάνω  περιγραφέντων  πραγμάτων,  κάτω  από  όλους  τους  όρους
συμφωνίες  και  τίμημα,  τις  δε  δηλώσεις  αυτές  του  αγοραστή  αποδέχθηκε  και  η  πωλήτρια
εταιρεία και τα δύο δε συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα
τους  γενικά  για  διάρρηξη  ή  προσβολή  της  παρούσης  αγοραπωλησίας  και  του  παρόντος
συμφωνητικού δι'  οποιονδήποτε λόγο και αιτία ως και των άρθρων 178,179,281 & 388 του
Αστικού Κώδικα αφορούντων τοιούτων
 8.  Τέλος  η  πωλήτρια  εταιρεία  για  την  κάλυψη  όλων  των  τυπικών  και  ουσιαστικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, δηλαδή για την καλή εκτέλεση της
παρούσης εγγυάται  και  καταθέτει  την  υπ'  αριθμ.  …………………../……….-…….-202…..  Εγγυητική
Επιστολή  τ….  …………………..  ……… ποσού #  ……….,……..  €#  (………….  …………..  …………… …………
…………….  και  ……………..  λεπτών),  η  οποία  σε  περίπτωση μη  τήρησης  από  τον  πωλητή  των
συμφωνηθέντων  όρων  του  παρόντος,  αυτοδίκαια  καταπίπτει  υπέρ  του  αγοραστή  χωρίς

δικαστική απόφαση.
Τα  παραπάνω  αφού  συνομολογήθηκαν  και  έγιναν  αμοιβαία  αποδεκτά  από  τους
συμβαλλόμενους,  έγινε το παρόν συμφωνητικό σε τρία όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε
από τα δύο μέρη των συμβαλλομένων.
Από τα τρία πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα και
ένα έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σκάλα …./…/202..
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: ……..
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«Καυσίμων» ποσού  …………………… ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α

Στη Σκάλα σήμερα την ………….η  του μηνός ……….. 202…., μεταξύ :
 Του Δημάρχου Ευρώτα κ. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΔΟΥ που ενεργεί εδώ κατ' εντολή για λογαρια-

σμό  και  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Ευρώτα  με  έδρα  τη  Σκάλα  ,  ΑΦΜ:
099652457 και Δ.Ο.Υ: Σπάρτης &

 Της εταιρείας  ………………………….. με έδρα …………………………………….,
ΑΦΜ: ………………….. και Δ.Ο.Υ : …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα
από τον κο ……………………. του ……………………….. ……..

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί λιπαντικά για δύο έτη από την
υπογραφή της παρούσας, προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο τη
χαμηλότερη  τιμή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  και  αφού  έλαβε  υπόψη  τα
παρακάτω :
Την  αριθμ.  04/2021  Τεχνική  Μελέτη  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  ,  Υπηρεσίας  Δόμησης  και
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.
Την αριθμ.  ………./2021 απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά με  την  έγκριση της
μελέτης 4/2021 και την πραγματοποίηση της Προμήθειας.
Την  αριθμ.  ………./2021  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Ευρώτα  με  θέμα
Απόφαση σχετικά με  το  διαγωνισμό της  προμήθειας  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών
Δήμου Ευρώτα»
.Την αριθμ. ………………/…..-……-2021 διακήρυξη του Δήμου Ευρώτα.
Τα από ………….-…..-2021 και ……-…..-2021… πρακτικά του διαγωνισμού.
Την αριθμ. …../202… απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση σχετικά με την
έγκριση των πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΕΥΡΩΤΑ»,  η  οποία  κοινοποιήθηκε  ηλεκτρονικά  στους
προσφέροντες με το αρ. …………../……-…..-201…. έγγραφο του Δήμου Ευρώτα.
Την αρ. …../202.. απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση της δαπάνης
Την αρ.  ………./…..-….-202…. πρόσκληση προς την  ……………………………… για την
υποβολή δικαιολογητικών τελικού μειοδότη
Το από …….-……-202….. Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών μειοδότη
Την αριθμ. …../202… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση σχετικά με την
έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο:" προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα"».
Το αρ. ………/…..-…..-202…. έγγραφο του Δήμου Ευρώτα με το οποίο κοινοποιείται η αρ.
…../202….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού
προς όλους τους συμμετέχοντες πλην του μειοδότη
Το γεγονός ότι  δεν έγινε αίτηση από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για λήψη ασφαλιστικών
μέτρων
Την  αριθμ.  ………/…..-…..-202….  Πρόσκληση  για  υποβολή  επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών από τον ορστικό μειοδότη
Την από …../…../202…. απάντηση της «……………………………………………………»
Την  αρ.  …../202………    Πράξη  προσυμβατικού   ελέγχου      Υπηρεσίας  Επιτρόπου  του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.  Λακωνίας,  σύμφωνα με την  οποία δεν κωλύεται  η υπογραφή του
σχεδίου σύμβασης, που αφορά τη προμήθεια των καυσίμων του Δήμου Ευρώτα.  

Κατόπιν  όλων αυτών ο  Δήμος  Ευρώτα,  αναθέτει  την  προμήθεια  των λιπαντικών Δήμου  Ευρώτα,  στη
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συμβαλλόμενη  εδώ  εταιρεία  ………………………………………………………………………………..
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. Η συμβαλλόμενη εδώ εταιρεία  …………………………………………. αναλαμβάνει  την  υπο-
χρέωση να προμηθεύσει το Δήμο Ευρώτα Καύσιμα για δύο έτη από την υπογραφή της παρούσας,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΙΔΟΣ
Είδος

μονάδας
Ενδεικτική
Ποσότητα

Ενδεικτική
τιμή

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 293.000,00 ……….. ………..

2
Πετρέλαιο
θέρμανσης

  Λίτρα 16.000,00
……….. ………..

3 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρα 9.000,00 ……….. ………..

ΣΥΝΟΛΟ ………..

ΦΠΑ 24% ………..

ΔΑΠΑΝΗ ………..

2. Οι ποσότητες των ανωτέρω υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να είναι λιγότε-
ρες από αυτές που έχουν προϋπολογιστεί. Οι συνολικές ποσότητες που θα προμηθευτεί ο Δήμος
κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του και
συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση να απορροφηθεί το σύνολο των ποσοτήτων και των δαπανών
που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.

3. Η Προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα βαρύνει τους Κ.Α Εξόδων:
4. 10-6641.0011 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας»
5. 10-6643.0010 «Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση των δημοτικών κτιρίων Δήμου Ευρώτα»
6. 20-6641.0011 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών απορριμματοφόρων και μηχανημάτων πλύ-

σης κάδων, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα»
7. 25-6641.0011 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων υπη-

ρεσίας Δήμου Ευρώτα»
8. 30-6644.0010 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων και φορτηγών υπηρεσίας»
9. 35-6644.0013 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων,

φορτηγών και λοιπού εξοπλισμού της υπηρεσίας» 
10. Η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική και θα εκτελείται κατόπιν εντολής του Δήμου.
Η παραλαβή και ο έλεγχος των καυσίμων θα γίνουν στο Δήμο Ευρώτα από την Επιτροπή Παραλαβών
σύμφωνα με τους όρους που αφορούν τις παραλαβές προμηθειών του Ν.4412/2016 οπότε και τότε
μόνο θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
11. Τίμημα των παραπάνω πωλούμενων υλικών, συνομολογείται το ενδεικτικό ποσό των ΕΥΡΩ #

……………,…..€#  (……. ……… ……………. …………… ………………… ευρώ  )  χωρίς
ΦΠΑ, το οποίο θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά μήνα, μετά την υπογραφή από την Επιτροπή
των σχετικών πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των αντίστοιχων τμηματικών
παραδόσεων των καυσίμων, την κατάθεση των σχετικών τιμολογίων και την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων.

12. Οποιαδήποτε συμφωνία με σκοπό την συμπλήρωση ή τροποποίηση ή κατάργηση οποιουδήποτε
όρου του συμφωνητικού γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
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Ρητά πάντως γίνεται μνεία ότι στο συμφωνητυ<ό αυτό επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία μαζί με το παρόν, δηλαδή :
- Η τεχνική Εκθεση - περιγραφή μελέτης προμήθειας.
- Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
- Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- Η οικονομική προσφορά της ανάδοχου πωλήτριας εταιρείας.
- Η τεχνική περιγραφή της προσφοράς της αναδόχου πωλήτριας εταιρείας.
13. Ο αγοραστής δήλωσε ότι απεδέχθη καθ’ ολοκληρία την δια του παρόντος γενόμενη προς αυτόν

πώληση των παραπάνω περιγραφέντων πραγμάτων, κάτω από όλους τους όρους συμφωνίες και
τίμημα, τις δε δηλώσεις αυτές του αγοραστή αποδέχθηκε και η πωλήτρια εταιρεία και τα δύο δε
συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους γενικά για διάρρηξη ή
προσβολή της παρούσης αγοραπωλησίας και του παρόντος συμφωνητικού δι'  οποιονδήποτε
λόγο και αιτία ως και των άρθρων 178,179,281 & 388 του Αστικού Κώδικα αφορούντων τοιού-
των.

14. Τέλος η πωλήτρια εταιρεία για την κάλυψη όλων των τυπικών και ουσιαστικών  υποχρεώσεων
που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, δηλαδή για την καλή εκτέλεση της παρούσης εγ-
γυάται  και  καταθέτει  την  υπ' αριθμ.  No …………………..  Εγγυητική  Επιστολή  τ…
……………………….. ,  ποσού  #  …………………,….. «  (………. …………  …………….
………….. ευρώ), η οποία σε περίπτωση μή τήρησης από τον πωλητή των  συμφωνηθέντων
όρων του παρόντος, αυτοδίκαια καταπίπτει υπέρ του αγοραστή χωρίς δικαστική απόφαση.

Τα παραπάνω αφού συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους, έγινε
το  παρόν  συμφωνητικό  σε  τρία  όμοια  πρωτότυπα  και  υπογράφηκε  από  τα  δύο  μέρη  των
συμβαλλομένων.
Από τα τρία πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα και ένα
έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

Ο Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ
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