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Ο  ασκών καθήκοντα Γενικού  Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτ. Ελλάδας  και Ιονίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ με τα κάτωθι στοιχεία : 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 και ώρα 15.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 11.00 

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ CPV Aμόλυβδη βενζίνη (CPV:09132100-4), πετρέλαιο κίνησης 
(CPV: 09134100-8), υγραέριο κίνησης (CPV: 09133000-0), 
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πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5) και λιπαντικά 
(CPV: 09211000-1) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., στις περιοχές που 
αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.3 της παρούσας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
406.464,93 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 327.794,30  ΦΠΑ : € 
78.670,63).  
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 50% τη συνολική 
αξία της προαναφερόμενης προμήθειας ήτοι συνολικά κατά 
το ποσό των 203.232,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 163.897,04  ΦΠΑ : € 
39.335,29). 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε σαράντα τρία (43) τμήματα και 
προσφορές μπορούν να γίνουν είτε συνολικά είτε για 
μεμονωμένα τμήματα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της 
και μέχρι 31/12/2017 με δικαίωμα παράτασης μέχρι 
30/06/2018 εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης ασκηθεί 
το δικαίωμα προαίρεσης με αύξηση του φυσικού 
αντικειμένου κατά τα προαναφερόμενα. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες σε συγκεκριμένες ομάδες/ομάδα 
προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των 
ομάδων/ομάδας που προσφέρουν και εγγύηση καλής 
εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της 
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε. 

 
Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ 
ΚΗΜΔΗΣ 

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

17PROC005864885 2017-03-03



Σελίδα 4 από 73 

Περιεχόμενα 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................. 6 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ...................................................................................................... 6 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ......................................................................................... 6 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................. 7 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...................................................................................................................... 11 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................... 14 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .......................................................................................................................... 14 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ......................................................................... 15 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................ 16 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................................... 16 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .................................................................................................... 16 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ..................................................... 16 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ..................................................................................................... 16 
2.1.4 Γλώσσα ............................................................................................................................. 17 
2.1.5 Εγγυήσεις .......................................................................................................................... 17 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ................................................................ 18 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ...................................................................................................... 18 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ........................................................................................................ 18 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού .......................................................................................................... 21 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ............................................ 24 
2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ............... 24 
2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ........................................................................... 24 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ .................................................................................................................. 27 
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ...................................................................................... 27 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ................................................................................. 27 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ...................................................................... 28 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ................... 29 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών .............................................................................................................. 31 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ....................................................................................... 33 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ......................................................................................... 33 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................... 35 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................................. 35 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .......................................................................... 35 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ................................................................................................... 35 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ..................... 36 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................ 37 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ....................................................... 38 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .............................................................................................................. 38 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................ 39 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) .............................................................................. 39 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ........................................................................... 39 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................... 39 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ............................................................................................................................ 40 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ............................................................................. 40 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................. 40 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................ 42 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................................................... 42 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ....................................................................... 42 

17PROC005864885 2017-03-03



Σελίδα 5 από 73 

5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ............................................ 43 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ......................................................................................................... 44 

6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ....................................................................................................... 44 
6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .......................................................... 45 
6.3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ................................................................ 45 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................... 47 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................ 47 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................................................ 56 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) .............................................................. 60 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ........................................................ 61 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ......................................................................... 63 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) .. 64 

Ενότητα Α.    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ....................................................................... 64 
Ενότητα Β.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ................................................................... 66 
Ενότητα Γ.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ...................................................................... 68 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................................................... 69 
 

 

17PROC005864885 2017-03-03



Σελίδα 6 από 73 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & 
ΙΟΝΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 28 

Πόλη ΠΑΤΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 264 41 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ (GR) 

Κωδικός ΝUTS GR221-GR222-GR223-GR224-GR231-
GR232-GR233-GR251-GR252-GR253-
GR254-GR255 

Τηλέφωνο 2613600163 

Φαξ 2610423421 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tpdy@apd-depin.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σπηλιώτη Νίκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.apd-depin.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : 1)μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 2)μέσω της διαδικτυακής πύλης www.apd-
depin.gov.gr (ενότητα Εφημερίδα της Υπηρεσίας —› Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις), 
3)μέσω της διαδικτυακής πύλης www.diavgeia.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση τον 
ΑΔΑ. 

β)   Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
πρόσβαση από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κρατικών Οχημάτων, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2613 600163 και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail): tpdy@apd-depin.gov.gr. 
γ)    Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός της 
Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε. : 1511, 1512 σχετικές 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 των Ειδικών Φορέων 071, 072, 
073. Το δικαίωμα προαίρεσης εάν τεθεί σε ισχύ κατά την διάρκεια της σύμβασης θα 
βαρύνει τις με Κ.Α.Ε. : 1511, 1512 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2018 των Ειδικών Φορέων 071, 072, 073 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 
(αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Αμόλυβδη βενζίνη (09132100-4), πετρέλαιο 
κίνησης (09134100-8), υγραέριο κίνησης (09133000-0), πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5) 
& λιπαντικά (09211000-1). 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ν. Αχαΐας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 63.709,68 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 4.032,26 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 3  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 4  : «Ν. Αχαΐας-Υγραέριο», εκτιμώμενης αξίας 2.419,35 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 5  : «Ν. Αχαΐας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 1.612,90 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 6  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 22.903,22 € 
πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 7  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 806,45 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 8  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 4.354,84 € 
πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 9  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 935,48 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 10  : «Ν. Αργολίδας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 9.782,26 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 11  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 2.048,39 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 12  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 2.919,35 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 13  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 10.483,87 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 14  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 5.645,16 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 15  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 16  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη LRP», εκτιμώμενης αξίας 1.209,68 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 17  : «Ν. Αρκαδίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 2.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24% 
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ΤΜΗΜΑ 18  : «Ν. Ηλείας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 30.806,45 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 19  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 7.983,87 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 20  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 5.967,74 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 21  : «Ν. Ηλείας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 1.620,97 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 22  : «Ν. Ζακύνθου-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 1.209,68 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 23  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 1.451,61 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 24  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 1.209,68 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 25  : «Ν. Ζακύνθου-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 120,97 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 26  : «Ν. Κέρκυρας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 3.145,16 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 27  : «Ν. Κέρκυρας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 72,58 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 28  : «Ν. Κεφαλληνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 6.451,61 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 29  : «Ν. Κεφαλληνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 645,16 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 30  : «Ν. Κορινθίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 14.274,19 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 31  : «Ν. Κορινθίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 8.306,45 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 32  : «Ν. Κορινθίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 2.685,48 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 33  : «Ν. Λακωνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 24.451,61 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 34  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 13.709,68 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 35  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 7.258,06 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 36  : «Ν. Λακωνίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 774,19 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 37  : «Ν. Λευκάδας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 2.346,77 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 38  : «Ν. Λευκάδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 645,16 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 39  : «Ν. Λευκάδας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 181,45 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 40  : «Ν. Μεσσηνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 15.322,58 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 41  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 7.419,35 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 42  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 3.870,97 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 43  : «Ν. Μεσσηνίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 2.258,06 € πλέον ΦΠΑ 24% 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο (όλες τις ομάδες/ολική προσφορά) ή για τμήμα 
της προμήθειας (ορισμένες ομάδες/μερική προσφορά, αλλά για το σύνολο των ειδών ανά 
ομάδα). 
Οι περιοχές που αφορούν στις προαναφερόμενες προμήθειες είναι :  

Νομός Αχαΐας : Πάτρα, Αίγιο, Διακοπτό, Ακράτα, Καλάβρυτα, Χαλανδρίτσα, Κάτω Αχαΐα 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας : Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Ναύπακτος, Αμφιλοχία 
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Νομός Αργολίδας : Ναύπλιο, Κρανίδι 

Νομός Αρκαδίας : Τρίπολη, Τρόπαια, Λεωνίδιο, Βυτίνα 

Νομός Ηλείας : Πύργος, Αμαλιάδα, Αρχ.Ολυμπία 

Νομός Ζακύνθου : Ζάκυνθος 

Νομός Κέρκυρας : Κέρκυρα 

Νομός Κεφαλληνίας : Αργοστόλι 

Νομός Κορινθίας : Κόρινθος, Ξυλόκαστρο, Νεμέα, Κιάτο 

Νομός Λακωνίας : Σπάρτη, Γύθειο, Μολάοι 

Νομός Λευκάδας : Λευκάδα 

Νομός Μεσσηνίας : Καλαμάτα, Κυπαρισσία, Πύλος, Μελιγαλάς, Μεσσήνη, Γαργαλιάνοι 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 406.464,93 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 327.794,30  ΦΠΑ : € 
78.670,63).  
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
αυξήσει μέχρι 50% τη συνολική αξία της προαναφερόμενης προμήθειας ήτοι συνολικά κατά 
το ποσό των 203.232,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
€ 163.897,04  ΦΠΑ : € 39.335,29) και ανά τμήμα ως κατωτέρω : 
 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ν. Αχαΐας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 31.854,84 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 2.016,13 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 3  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 8.064,51 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 4  : «Ν. Αχαΐας-Υγραέριο», εκτιμώμενης αξίας 1.209,67 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 5  : «Ν. Αχαΐας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 806,45 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 6  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 11.451,61 € 
πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 7  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 403,22 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 8  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 2.177,42 € 
πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 9  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 467,74 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 10  : «Ν. Αργολίδας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 4.891,13 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 11  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 1.024,19 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 12  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 1.459,67 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 13  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 5.241,93 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 14  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 2.822,58 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 15  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 6.048,38 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 16  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη LRP», εκτιμώμενης αξίας 604,84 € πλέον ΦΠΑ 24% 
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ΤΜΗΜΑ 17  : «Ν. Αρκαδίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 1.258,06 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 18  : «Ν. Ηλείας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 15.403,22 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 19  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 3.991,93 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 20  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 2.983,87 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 21  : «Ν. Ηλείας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 810,48 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 22  : «Ν. Ζακύνθου-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 604,84 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 23  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 725,80 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 24  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 604,84 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 25  : «Ν. Ζακύνθου-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 60,48 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 26  : «Ν. Κέρκυρας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 1.572,58 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 27  : «Ν. Κέρκυρας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 36,29 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 28  : «Ν. Κεφαλληνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 3.225,80 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 29  : «Ν. Κεφαλληνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 322,58 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 30  : «Ν. Κορινθίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 7.137,09 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 31  : «Ν. Κορινθίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 4.153,22 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 32  : «Ν. Κορινθίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 1.342,74 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 33  : «Ν. Λακωνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 12.225,80 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 34  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 6.854,84 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 35  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 3.629,03 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 36  : «Ν. Λακωνίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 387,09 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 37  : «Ν. Λευκάδας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 1.173,38 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 38  : «Ν. Λευκάδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 322,58 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 39  : «Ν. Λευκάδας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 90,72 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 40  : «Ν. Μεσσηνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 7.661,29 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
ΤΜΗΜΑ 41  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 3.709,67 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 42  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 1.935,48 € πλέον 
ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 43  : «Ν. Μεσσηνίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 1.129,03 € πλέον ΦΠΑ 24% 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2017 με 
δικαίωμα παράτασης μέχρι 30/06/2018 εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης ασκηθεί το 
ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά τα 
προαναφερόμενα. 
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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 της τιμής [μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
είδους για την αντίστοιχη περιοχή βάσει του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσής του (και είναι 
αντίστοιχο της ποιότητας και κάθε άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματός του)].  

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 : 

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

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

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,   

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»,  

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,   

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

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

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

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”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, ως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

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

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

της με αρ. 12/95 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 471) «Προδιαγραφές βαλβολινών», 

της με αρ. 467/2002/03 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1531) «Προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», 

της με αρ. 513/2004/05 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1149) «Προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003-Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 
Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον 
αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

της με αρ. 526/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 630) «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας 
και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης», 

της με αρ. 514/2004/06 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1490) «Καύσιμα αυτοκινήτων-
Πετρέλαιο κίνησης-Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», 

της με αρ. 316/2010/12 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 501) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 

της αρ. 350/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2988) «Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι 
κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχροχων κινητήρων»,  

της αρ. 335/2012/13 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 69) «Καύσιμα αυτοκινήτων-Υγραέρια 
(LPG)-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών», 

της αρ. 147/2015/16 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 293) «Καύσιμα αυτοκινήτων-
αμόλυβδη βενζίνη-απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», 

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, 

του Ν.2503/97 (ΦΕΚ Α107/30.5.97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας 
κλπ», ως ισχύει, 

του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
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του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α/27-12-10) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του 
Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240Α/22-12-2016), 

της Πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης/2/2015 (ΦΕΚ 24/Α) περί αποδοχής 
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του άρθρου 
56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα από τον 
αρχαιότερο Γενικό Διευθυντή, 

της αριθμ. 90123/6844/23-07-2015 (ΑΔΑ : Β8Α0ΟΡ1Φ-Α22) απόφασης περί συγκρότησης 
συλλογικών οργάνων στο Ν. Αχαΐας, 

της υπ’ αριθ. 41965/22-02-2017 (ΑΔΑ : 6551ΟΡ1Φ-ΘΥΓ, ΑΔΑΜ : 17REQ005850812, α/α 
Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17034) απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
στον Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 1511 για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 42980/23-02-2017 (ΑΔΑ : 6Γ0ΦΟΡ1Φ-ΤΕ8, ΑΔΑΜ : 17REQ005850961, α/α 
Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17035) απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
στον Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1511 για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 42985/23-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΣΠ1ΟΡ1Φ-ΓΤΙ, ΑΔΑΜ : 17REQ005851109, α/α 
Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17036) απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
στον Ε.Φ. 073 - Κ.Α.Ε. 1511 για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 41970/22-02-2017 (ΑΔΑ : 61Μ3ΟΡ1Φ-1ΕΦ, ΑΔΑΜ : 17REQ005849859, α/α 
Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17037) απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
στον Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 1512 για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 42992/23-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΣΑΞΟΡ1Φ-ΕΣΙ, ΑΔΑΜ : 17REQ005850383, α/α 
Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17038) απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
στον Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1512 για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 43000/23-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΚΝ3ΟΡ1Φ-4ΜΣ, ΑΔΑΜ : 17REQ005850522, α/α 
Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17039) απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
στον Ε.Φ. 073 - Κ.Α.Ε. 1512 για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 41976/22-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΠΟΔΟΡ1Φ-9ΓΒ) απόφασης προέγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 1511 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 του Φορέα 994-10, για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 43346/23-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΩΤΨΟΡ1Φ-2ΔΛ) απόφασης προέγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1511 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 του Φορέα 994-10, για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 43350/23-02-2017 (ΑΔΑ : 6625ΟΡ1Φ-Ψ3Φ) απόφασης προέγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 073 - Κ.Α.Ε. 1511 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 του Φορέα 994-10, για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 41993/22-02-2017 (ΑΔΑ : 6Ο5ΓΟΡ1Φ-0Δ3) απόφασης προέγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης στον Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 1512 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 
Φορέα 994-10, για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 43335/23-02-2017 (ΑΔΑ : 6Κ96ΟΡ1Φ-Σ7Θ) απόφασης προέγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης στον Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1512 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 
Φορέα 994-10, για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

της υπ’ αριθ. 43341/23-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΚΡΑΟΡ1Φ-8Κ7) απόφασης προέγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 073 - Κ.Α.Ε. 1512 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 του Φορέα 994-10, για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 
και ώρα 15.00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 
11.00 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
01/03/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 
39110. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

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

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ (οικονομική) 

 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (οικονομική) 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ημερήσια νομαρχιακή – Αχαΐα) 

 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ (ημερήσια νομαρχιακή – Αιτωλοακαρνανία) 

 ΠΑΤΡΙΣ (ημερήσια νομαρχιακή – Ηλεία) 

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ (ημερήσια νομαρχιακή – Αρκαδία) 

 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (ημερήσια νομαρχιακή – Αργολίδα) 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ημερήσια νομαρχιακή – Κορινθία) 

 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (ημερήσια νομαρχιακή – Λακωνία) 

 ΘΑΡΡΟΣ (ημερήσια νομαρχιακή – Μεσσηνία) 

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ημερήσια νομαρχιακή – Κέρκυρα) 

 ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ (ημερήσια νομαρχιακή – Ζάκυνθος) 

 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ (ημερήσια νομαρχιακή – Κεφαλληνία) 

 ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (εβδομαδιαία νομαρχιακή – Λευκάδα) 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 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 καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL):   www.apd-depin.gov.gr  στην διαδρομή : Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► 
Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις, στις 03/03/2017.  
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο (οικονομικές εφημερίδες) βαρύνει την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77  του Ν.4270/2014 και η δαπάνη των 
δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο (ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες) βαρύνει τον 
ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  

Δ. Ανάρτηση σε χώρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. (με αποδεικτικό 
ανάρτησης) 

 Στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Οικονομικού, ΝΕΟ 
Πατρών-Αθηνών 28-Πάτρα 

 Στον πίνακα ανακοινώσεων στα κτίρια όπου στεγάζονται τα Τμήματα Διοικητικού 
Οικονομικού των Νομών αρμοδιότητας της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 

 

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 τους,  

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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής - - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

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

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), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι 
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 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,  
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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 προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή 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. 

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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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.Σ.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. 
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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 διακήρυξης και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα VI της παρούσας 
διακήρυξης. 

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

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. 

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. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ανά τμήμα, ως κατωτέρω : 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ν. Αχαΐας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού χιλίων εννιακοσίων έντεκα ευρώ & 
είκοσι εννέα λεπτών (1.911,29 €)  

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Κίνησης», ποσού εκατόν είκοσι ευρώ & ενενήντα επτά 
λεπτών (120,97€) 
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ΤΜΗΜΑ 3  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ & 
ογδόντα επτά λεπτών (483,87 €) 

ΤΜΗΜΑ 4  : «Ν. Αχαΐας-Υγραέριο», ποσού εβδομήντα δύο ευρώ & πενήντα οκτώ λεπτών 
(72,58 €) 

ΤΜΗΜΑ 5  : «Ν. Αχαΐας-Λιπαντικά», ποσού σαράντα οκτώ ευρώ & τριάντα εννέα λεπτών 
(48,39 €) 

ΤΜΗΜΑ 6  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού εξακοσίων ογδόντα επτά 
ευρώ & δέκα λεπτών (687,10 €) 

ΤΜΗΜΑ 7  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Κίνησης», ποσού είκοσι τεσσάρων ευρώ & 
δεκαεννέα λεπτών (24,19 €) 

ΤΜΗΜΑ 8  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού εκατόν τριάντα ευρώ & 
εξήντα πέντε λεπτών (130,65 €) 

ΤΜΗΜΑ 9  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Λιπαντικά», ποσού είκοσι οκτώ ευρώ & έξι λεπτών 
(28,06 €) 

ΤΜΗΜΑ 10  : «Ν. Αργολίδας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ & 
σαράντα επτά λεπτών (293,47 €) 

ΤΜΗΜΑ 11  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Κίνησης», ποσού εξήντα ενός ευρώ & σαράντα 
πέντε λεπτών (61,45 €) 

ΤΜΗΜΑ 12  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού ογδόντα επτά ευρώ & πενήντα 
οκτώ λεπτών (87,58 €) 

ΤΜΗΜΑ 13  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού τριακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ & 
πενήντα ενός λεπτών (314,51 €) 

ΤΜΗΜΑ 14  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Κίνησης», ποσού εκατόν εξήντα εννέα ευρώ & 
τριάντα πέντε λεπτών (169,35 €) 

ΤΜΗΜΑ 15  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ & 
ενενήντα λεπτών (362,90 €) 

ΤΜΗΜΑ 16  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη LRP», ποσού τριάντα έξι ευρώ & είκοσι εννέα λεπτών 
(36,29 €) 

ΤΜΗΜΑ 17  : «Ν. Αρκαδίας-Λιπαντικά», ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα οκτώ 
λεπτών (75,48 €) 

ΤΜΗΜΑ 18  : «Ν. Ηλείας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ & 
δεκαεννέα λεπτών (924,19 €) 

ΤΜΗΜΑ 19  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Κίνησης», ποσού διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ & 
πενήντα δύο λεπτών (239,52 €) 

ΤΜΗΜΑ 20  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ & 
τριών λεπτών (179,03€) 

ΤΜΗΜΑ 21  : «Ν. Ηλείας-Λιπαντικά», ποσού σαράντα οκτώ ευρώ & εξήντα τριών λεπτών 
(48,63 €) 

ΤΜΗΜΑ 22  : «Ν. Ζακύνθου-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού τριάντα έξι ευρώ & είκοσι εννέα 
λεπτών (36,29 €) 

ΤΜΗΜΑ 23  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Κίνησης», ποσού σαράντα τριών ευρώ & πενήντα 
πέντε λεπτών (43,55 €) 
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ΤΜΗΜΑ 24  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού τριάντα έξι ευρώ & είκοσι 
εννέα λεπτών (36,29 €) 

ΤΜΗΜΑ 25  : «Ν. Ζακύνθου-Λιπαντικά», ποσού τριών ευρώ & εξήντα τριών λεπτών (3,63 €) 

ΤΜΗΜΑ 26  : «Ν. Κέρκυρας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού ενενήντα τεσσάρων ευρώ & 
τριάντα πέντε λεπτών (94,35 €) 

ΤΜΗΜΑ 27  : «Ν. Κέρκυρας-Λιπαντικά», ποσού δύο ευρώ & δεκαοκτώ λεπτών (2,18 €) 

ΤΜΗΜΑ 28  : «Ν. Κεφαλληνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού εκατόν ενενήντα τριών ευρώ & 
πενήντα πέντε λεπτών (193,55 €) 

ΤΜΗΜΑ 29  : «Ν. Κεφαλληνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού δεκαεννέα ευρώ & τριάντα 
πέντε λεπτών (19,35 €) 

ΤΜΗΜΑ 30  : «Ν. Κορινθίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ & 
είκοσι τριών λεπτών (428,23 €) 

ΤΜΗΜΑ 31  : «Ν. Κορινθίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού διακοσίων σαράντα εννέα 
ευρώ & δεκαεννέα λεπτών (249,19 €) 

ΤΜΗΜΑ 32  : «Ν. Κορινθίας-Λιπαντικά», ποσού ογδόντα ευρώ & πενήντα έξι λεπτών (80,56 
€)  

ΤΜΗΜΑ 33  : «Ν. Λακωνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ & 
πενήντα πέντε λεπτών (733,55 €) 

ΤΜΗΜΑ 34  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Κίνησης», ποσού τετρακοσίων έντεκα ευρώ & είκοσι 
εννέα λεπτών (411,29 €) 

ΤΜΗΜΑ 35  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού διακοσίων δεκαεπτά ευρώ & 
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (217,74 €) 

ΤΜΗΜΑ 36  : «Ν. Λακωνίας-Λιπαντικά», ποσού είκοσι τριών ευρώ & είκοσι τριών λεπτών 
(23,23 €) 

ΤΜΗΜΑ 37  : «Ν. Λευκάδας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού εβδομήντα ευρώ & σαράντα 
λεπτών (70,70 €) 

ΤΜΗΜΑ 38  : «Ν. Λευκάδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού δεκαεννέα ευρώ & τριάντα 
πέντε λεπτών (19,35 €) 

ΤΜΗΜΑ 39  : «Ν. Λευκάδας-Λιπαντικά», ποσού πέντε ευρώ & σαράντα τεσσάρων λεπτών 
(5,44 €) 

ΤΜΗΜΑ 40  : «Ν. Μεσσηνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», ποσού τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ 
& εξήντα οκτώ λεπτών (459,68 €) 

ΤΜΗΜΑ 41  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Κίνησης», ποσού διακοσίων είκοσι δύο ευρώ & 
πενήντα οκτώ λεπτών (222,58 €) 

ΤΜΗΜΑ 42  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», ποσού εκατόν δεκαέξι ευρώ & 
δεκατριών λεπτών (116,13 €) 

ΤΜΗΜΑ 43  : «Ν. Μεσσηνίας-Λιπαντικά», ποσού εξήντα επτά ευρώ & εβδομήντα τεσσάρων 
λεπτών (67,74€) 

Υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στην Ενότητα Α του 
Παραρτήματος VI της παρούσας διακήρυξης. 
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Σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερα από ένα τμήμα, το ποσό των εγγυητικών 
επιστολών που αντιστοιχούν σε αυτές, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με 
ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για κάθε τμήμα. 

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 01/11/2017, 
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 μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών. 

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

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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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

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

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
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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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

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 

17PROC005864885 2017-03-03



Σελίδα 23 από 73 

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.  

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 23 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 
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.  

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

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

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
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αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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 και ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν 
έγκριση/βεβαίωση/άδεια/πιστοποιητικό από το οικείο επαγγελματικό μητρώο, 
επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασης τους ή ένορκη βεβαίωση καθώς και όλες τις νόμιμες άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  

 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/14) 
Υπουργική Απόφαση καθώς και με τις προδιαγραφές που θέτει το Ανώτατο Χημικό 
Συμβούλιο για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών. 

 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 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, και 2.2.5 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 ΙΙI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 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 1. Το ΕΕΕΣ 
πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε τμήμα της παρούσας για το οποίο θα υποβληθεί 
προσφορά από τον οικονομικό φορέα.  
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2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, 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. 

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

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, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

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 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, 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, 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 
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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», και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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. 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. 

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

Β. 3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν υπογεγραμμένη ψηφιακά την τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει όλες τις 
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απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και δηλώνουν την συμμόρφωσή τους 
στα αναφερόμενα σε αυτήν. 

Β. 4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. 5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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 απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β. 6. 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. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής [μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
είδους για την αντίστοιχη περιοχή βάσει του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσής του (και είναι 
αντίστοιχο της ποιότητας και κάθε άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματός του)].  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος 
/τμήμα.  
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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 (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 
παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

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 6 
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 της. 

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 χαρακτήρα, 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 μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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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 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 παράγει εκ 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 ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, 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.  

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 τον 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 ψηφιακή 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. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 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. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υπογράφεται ψηφιακά και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. Το ΕΕΕΣ υποβάλλεται φέροντας τις ψηφιακές υπογραφές 
όλων των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου (ψηφιακή υπογραφή ΕΕΕΣ) αφορά ιδίως: 
α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, 
β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, παρέχεται αποκλειστικά 
σε ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 73 του Ν.4412/16 με την παρακάτω διαδικασία: 
α. Η αναθέτουσα αρχή: 
(1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την 
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την 
συγκεκριμένη διακήρυξη. 
(2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 
(3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με 
κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ 
μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 
β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
(1) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ 
του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/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. 
(2) 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. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 
(3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον 
δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή 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. 
(4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει 
ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 
(5) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο 
της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
γ. Η αξιολόγηση του ΕΕΕΣ γίνεται είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την 
τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε  
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Υπόδειγμα εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα VΙΙΙ (Α). 

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙV «Τεχνικές 
Προδιαγραφές – Φύλλο συμμόρφωσης» της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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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 της τιμής [μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στην 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους για την 
αντίστοιχη περιοχή βάσει του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσής του (και είναι αντίστοιχο της 
ποιότητας και κάθε άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματός του)], όπως ορίζεται κατωτέρω :  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 
προσφερόμενων ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς (προ ΦΠΑ) βάσει του από 
17/02/2017 Εβδομαδιαίου Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των ποσοτήτων-
προυπολογισμού της παρούσας) : 

Τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών (σε 
παρένθεση αναφέρονται οι τιμές προ ΦΠΑ οι οποίες καθορίζουν και τους 

προυπολογισμούς) 

ΤΜΗΜΑ 1  - «Ν. Αχαΐας-Βενζίνη Αμόλυβδη» :  1,532 € (1,235) 
ΤΜΗΜΑ 2  - «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,294 € (1,043) 
ΤΜΗΜΑ 3  - «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,991 € (0,799) 
ΤΜΗΜΑ 4  - «Ν. Αχαΐας-Υγραέριο» : 0,854 € (0,689) 
ΤΜΗΜΑ 5  - «Ν. Αχαΐας-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
ΤΜΗΜΑ 6  - «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,569 € (1,265) 
ΤΜΗΜΑ 7  - «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,305 € (1,052) 
ΤΜΗΜΑ 8  - «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 1,012 € (0,816) 
ΤΜΗΜΑ 9  - «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
ΤΜΗΜΑ 10  - «Ν. Αργολίδας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,537 € (1,239) 
ΤΜΗΜΑ 11  - «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,275 € (1,028) 
ΤΜΗΜΑ 12  - «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,992 € (0,800) 
ΤΜΗΜΑ 13  - «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,574 € (1,269) 
ΤΜΗΜΑ 14  - «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,310 € (1,056) 
ΤΜΗΜΑ 15  - «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,991 € (0,799) 
ΤΜΗΜΑ 16  - «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη LRP» : 1,855 € (1,496) 
ΤΜΗΜΑ 17  - «Ν. Αρκαδίας-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
ΤΜΗΜΑ 18  - «Ν. Ηλείας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,561 € (1,259) 
ΤΜΗΜΑ 19  - «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,287 € (1,038) 
ΤΜΗΜΑ 20  - «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,983 € (0,793) 
ΤΜΗΜΑ 21  - «Ν. Ηλείας-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
ΤΜΗΜΑ 22  - «Ν. Ζακύνθου-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,575 € (1,270) 
ΤΜΗΜΑ 23  - «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,304 € (1,052) 
ΤΜΗΜΑ 24  - «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 1,020 € (0,822) 
ΤΜΗΜΑ 25  - «Ν. Ζακύνθου-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
ΤΜΗΜΑ 26  - «Ν. Κέρκυρας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,589 € (1,281) 
ΤΜΗΜΑ 27  - «Ν. Κέρκυρας-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
ΤΜΗΜΑ 28  - «Ν. Κεφαλληνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,617 € (1,304) 
ΤΜΗΜΑ 29  - «Ν. Κεφαλληνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 1,030 € (0,831) 
ΤΜΗΜΑ 30  - «Ν. Κορινθίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,545 € (1,246) 
ΤΜΗΜΑ 31  - «Ν. Κορινθίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,980 € (0,790) 
ΤΜΗΜΑ 32  - «Ν. Κορινθίας-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
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ΤΜΗΜΑ 33  - «Ν. Λακωνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,561 € (1,259) 
ΤΜΗΜΑ 34  - «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,292 € (1,042) 
ΤΜΗΜΑ 35  - «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,989 € (0,797) 
ΤΜΗΜΑ 36  - «Ν. Λακωνίας-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
ΤΜΗΜΑ 37  - «Ν. Λευκάδας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,579 € (1,273) 
ΤΜΗΜΑ 38  - «Ν. Λευκάδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 1,014 € (0,818) 
ΤΜΗΜΑ 39  - «Ν. Λευκάδας-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
ΤΜΗΜΑ 40  - «Ν. Μεσσηνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,569 € (1,265) 
ΤΜΗΜΑ 41  - «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,292 € (1,042) 
ΤΜΗΜΑ 42  - «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 1,027 € (0,828) 
ΤΜΗΜΑ 43  - «Ν. Μεσσηνίας-Λιπαντικά» : 10,00 € (8,064) 
 
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 τις ως άνω τιμές αναφοράς για τα 
αντίστοιχα προς προμήθεια είδη. 

 

Παράδειγμα:  

Θεωρούμε : Ταναφοράς Πετρελαίου Κίνησης = 1,327 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 
ζητείται από τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,327-
(1,327χ0,12)=1,167. 
 

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, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα 
της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V, 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 παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Αναλυτικά: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής 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. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 
4172/2013. 
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

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 B του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

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 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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 κατακύρωσης) της παρούσας, 

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, 
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δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 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,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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 Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 11.00 

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

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο 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) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα 
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
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την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς 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.  

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.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες κοινοποιούνται στους προσφέροντες μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

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, δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 
αυτόν, 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 
2.2.6.2. 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 - 2.2.5 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 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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: 
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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 - 2.2.5 (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 ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.5 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

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

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 έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  
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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 υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η 
προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας 
του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω 
άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η 
προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως 
τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της 
αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 

 

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, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

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. Το περιεχόμενό 
της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην ενότητα Β του 
Παραρτήματος VΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

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.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται 
με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ενότητα Γ του Παραρτήματος VΙ της 
Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύονται 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.  

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.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. 
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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. 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.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον 
αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει εάν δεν προσκομίσει όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επάρκειας-ικανότητας, είτε από τον ίδιο είτε από νέο 
υπεργολάβο. 

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 2.2.6.2 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.  

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 του αρμοδίου οργάνου. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
αυξήσει μέχρι 50% τη συνολική αξία της προαναφερόμενης προμήθειας ήτοι συνολικά κατά 
το ποσό των 203.232,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
€ 163.897,04  ΦΠΑ : € 39.335,29) και μέχρι 30/06/2018. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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: 

17PROC005864885 2017-03-03



Σελίδα 41 από 73 

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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την οριστική, 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή  
Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται 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 (οικείο Τμήμα 
Οικονομικής Διαχείρισης).  

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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
με αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 
4172/2013. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Ασκώντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. 
Π.Δ.Ε. & Ι. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 : 

 Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει 
οριστεί. 

 Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε τα προς προμήθεια είδη μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 
4412/2016. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 
αποκλεισμός του  
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Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά 
του Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα, θα 
βεβαιούνται ως Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
Δημοσίων Εσόδων.  
Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 
Ένωσης. 
 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα καύσιμα δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν 
με ευθύνη των Υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας 
και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων   

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), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες 
των παραληπτών στα πρατήρια του προμηθευτή με φροντίδα και έξοδα του.  
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής αρνηθεί την προμήθεια καυσίμων 
ή παραδώσει αυτά με καθυστέρηση (πέραν των 48 ωρών), η Υπηρεσία μπορεί να 
προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ 
της συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη 
δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται 
σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες 
μπορεί να προτείνει η Υπηρεσία κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο.  
 
6.1.2. Ο  προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, 
αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο κίνησης) και λιπαντικά τις Υπηρεσίες από 
την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος μπορεί 
τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του είδους και 
την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. 

6.1.3. Τα προς προµήθεια είδη, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα προς 
χρήση, θα πρέπει να παραδίδονται στα οχήματα των υπηρεσιών ή τις υπηρεσίες της 
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. από τα πρατήρια του αναδόχου στις περιοχές που αναφέρονται ανά 
νομό/τμήμα στην παράγραφο 1.3 της παρούσας (καύσιμα κίνησης) ή στους χώρους της 
παραλήπτριας υπηρεσίας και ανάλογα με τις δυνατότητες μεταφοράς αυτών (καύσιμα 
θέρμανσης-λιπαντικά) με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Η ανάδοχος 
εταιρεία υποχρεούται να έχει στη διάθεσή της Δελτίο Χημικής Εξέτασης από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους σχετικά με την ποιότητα του υπό προμήθεια καυσίμου. Η Επιτροπή 
Παραλαβής της προμηθευόμενης Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει δειγματοληψία καυσίμων, 
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά 
κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το 
Ν.4412/2016 κυρώσεις. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο 
επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων καυσίμων που θα απαιτηθούν εντός του έτους. 

6.1.4. 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. 

6.1.5. 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. 

6.1.6. 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 δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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.4412/16  σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο 
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Οι 
Επιτροπές Παραλαβής της κάθε υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό 
έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και 
καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.4412/2016. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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΄ έφεση 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. 

6.3 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό 
έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και 
καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού 
Χημείου του Κράτους. Ειδικότερα αν τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου 
Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» ως εξής : 
 
1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει 
σήμερα. 
2. Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 
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«Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», καθώς και την αριθμ. 316/2010 
(ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 
3. Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 
«Καύσιμα αυτοκινήτων –Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου» καθώς και 
την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την 
οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 
4. Το υγραέριο πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται 
στην αριθμ. 335/2012 (ΦΕΚ/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καύσιμα αυτοκινήτων-
Υγραέρια (LPG)-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 
5. Τα λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα πρέπει να πληρούν τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στις υπ’ αριθ. 12/95 (ΦΕΚ 471Β/1995), 526/2004 (ΦΕΚ 
630Β/2005), 350/2012 (ΦΕΚ 2988Β/2013) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 
Για τους ελέγχους αυτούς ακολουθείται η προβλεπόμενη, στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016, 
διαδικασία. 
Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη 
και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα εφαρμόζονται οι 
κείμενες περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις. 
 
 
 

                                                                 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
 
 
 

                                                                                      ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Κοινοποίηση 
1)Γραφείο Γεν.Γραμματέα 
2)Γραφεία Γεν.Διευθυντών 
3)Υπηρεσίες Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (Τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού των Νομών 
παρακαλούνται να αναρτήσουν την παρούσα στους πίνακες ανακοινώσεων με αποδεικτικό 
που θα μας αποσταλεί) 
4)Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
5)Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών & Πληρωμών 
6)Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2017) 
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, 
στον Υποτομέα 
Κεντρική Κυβέρνηση και ειδικότερα στην Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος. 
Η κύρια δραστηριότητα της είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.  
Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις : 
- του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
- του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α/27-12-10) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του 
Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240Α/22-12-2016), 
- του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
Οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής : όπως προβλέπεται στο ανωτέρω Π.Δ. οι 
οργανικές της μονάδες εκτείνονται σε δώδεκα (12) νομούς. 
Επισημαίνεται ότι στη χωρική της αρμοδιότητα υφίστανται απομακρυσμένες από την έδρα 
υπηρεσίες κυρίως δασικές που πρέπει να εξυπηρετηθούν ως προς την προμήθεια υγρών 
καυσίμων, όπως αναφέρονται και στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. : 
Ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 
κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, υγραερίου] και λιπαντικών, συνολικής (εκτιμώμενης) 
ποσότητας 289.902,22 λίτρων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 
Στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης :  
Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της σύμβασης με την εγγραφή των απαιτούμενων 
πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα [Σχετική η με αριθμ. πρωτ. 228168/12-
12-2016 (ΑΔΑ:678ΜΟΡ1Φ-1Η0) απόφασή μας περί «Κατανομής πιστώσεων του τακτικού 
προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & 
Ιονίου, οικ. Έτους 2017».] 
Βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄)«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» και του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», με τις παρακάτω Αποφάσεις Ανάληψης υποχρεώσεων : 

 Αριθμ. πρωτ. 41965/22-02-2017 (ΑΔΑ : 6551ΟΡ1Φ-ΘΥΓ, ΑΔΑΜ : 17REQ005850812, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17034) 

 Αριθμ. πρωτ. 42980/23-02-2017 (ΑΔΑ : 6Γ0ΦΟΡ1Φ-ΤΕ8, ΑΔΑΜ : 17REQ005850961, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17035) 
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 Αριθμ. πρωτ. 42985/23-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΣΠ1ΟΡ1Φ-ΓΤΙ, ΑΔΑΜ : 17REQ005851109, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17036) 

 Αριθμ. πρωτ. 41970/22-02-2017 (ΑΔΑ : 61Μ3ΟΡ1Φ-1ΕΦ, ΑΔΑΜ : 17REQ005849859, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17037) 

 Αριθμ. πρωτ. 42992/23-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΣΑΞΟΡ1Φ-ΕΣΙ, ΑΔΑΜ : 17REQ005850383, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17038) 

 Αριθμ. πρωτ. 43000/23-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΚΝ3ΟΡ1Φ-4ΜΣ, ΑΔΑΜ : 17REQ005850522, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17039). 

Για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις 
προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 
Φορέα 994-10, για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης : 

 υπ’ αριθ. 41976/22-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΠΟΔΟΡ1Φ-9ΓΒ) στον Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 1511  

 υπ’ αριθ. 43346/23-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΩΤΨΟΡ1Φ-2ΔΛ) στον Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1511  

 υπ’ αριθ. 43350/23-02-2017 (ΑΔΑ : 6625ΟΡ1Φ-Ψ3Φ) στον Ε.Φ. 073 - Κ.Α.Ε. 1511  

 υπ’ αριθ. 41993/22-02-2017 (ΑΔΑ : 6Ο5ΓΟΡ1Φ-0Δ3) στον Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 1512  

 υπ’ αριθ. 43335/23-02-2017 (ΑΔΑ : 6Κ96ΟΡ1Φ-Σ7Θ) στον Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1512  

 υπ’ αριθ. 43341/23-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΚΡΑΟΡ1Φ-8Κ7) στον Ε.Φ. 073 - Κ.Α.Ε. 1512  
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα : Η οργανωτική δομή 
του φορέα καθώς και το γεγονός ότι η προμήθεια αφορά δύο κατηγορίες καυσίμων 
(καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα κίνησης) επιβάλλει την υποδιαίρεση της σύμβασης σε 
σαράντα τρία (43) τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 49 και 59 του ν. 
4412/2016. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας, με την οποία θα βεβαιώνεται : 
1. Η ποιότητα των καυσίμων : Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν 
τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του 
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 
2. Η τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 
3. Η επάρκεια των καυσίμων. 
Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό 
έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και 
καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού 
Χημείου του Κράτους [σύμφωνα με την προβλεπόμενη, στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016, 
διαδικασία]. Ειδικότερα αν τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου 
Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ως εξής : 
1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει 
σήμερα. 
2. Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 
«Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», καθώς και την αριθμ. 316/2010 
(ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 
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3. Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 
«Καύσιμα αυτοκινήτων –Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου» καθώς και 
την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την 
οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 
4. Το υγραέριο πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται 
στην αριθμ. 335/2012 (ΦΕΚ/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καύσιμα αυτοκινήτων-
Υγραέρια (LPG)-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 
5. Τα λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα πρέπει να πληρούν τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στις υπ’ αριθ. 12/95 (ΦΕΚ 471Β/1995), 526/2004 (ΦΕΚ 
630Β/2005), 350/2012 (ΦΕΚ 2988Β/2013) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Τα λιπαντικά είναι 
κυρίως λάδι τύπου 10w-40, 20w-50, 15w-40, 5w-30 και βαλβολίνες τύπου 75w-90 και 80w-
90. 
Μεθοδολογία υλοποίησης 
Διάρκεια σύμβασης 
Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα 
λήγουν την 31-12-2017. 
Χρόνοι παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά είτε στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή είτε 
στις αποθήκες της 
παραλήπτριας Υπηρεσίας σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών, ως εξής : 

 Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν. Η 
παράδοση των καυσίμων θέρμανσης και των λιπαντικών θα γίνεται στις αποθήκες 
της παραλήπτριας Υπηρεσίας κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων παραληπτριών 
Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτών σε μέσα μεταφοράς και 
αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. 

 Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια του 
προμηθευτή. 

Υπεργολαβία : 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.  

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. 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.  
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 2.2.6.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
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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.  
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης : Στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, όπου εδρεύουν και αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.3 της παρούσας. 
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 
H παραλαβή των καυσίμων γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της 
παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν 
ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και 
καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/16. 
Προαιρέσεις 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
αυξήσει μέχρι 50% τη συνολική αξία της προαναφερόμενης προμήθειας ήτοι συνολικά κατά 
το ποσό των 203.232,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
€ 163.897,04  ΦΠΑ : € 39.335,29) και ανά τμήμα ως κατωτέρω : 
ΤΜΗΜΑ 1  : «Ν. Αχαΐας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 31.854,84 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 25.793,39 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 2.016,13 € πλέον ΦΠΑ 24% 
και εκτιμώμενης ποσότητας 1.933,01 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 3  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 8.064,51 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 10.093,25 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 4  : «Ν. Αχαΐας-Υγραέριο», εκτιμώμενης αξίας 1.209,67 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 1.755,69 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 5  : «Ν. Αχαΐας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 806,45 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 100,01 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 6  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 11.451,61 € 
πλέον ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 9.052,66 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 7  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 403,22 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 383,29 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 8  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 2.177,42 € 
πλέον ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 2.668,41 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 9  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 467,74 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 58,00 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 10  : «Ν. Αργολίδας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 4.891,13 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 3.947,64 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 11  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 1.024,19 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 996,29 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 12  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 1.459,67 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 1.824,59 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 13  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 5.241,93 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 4.130,76 λίτρων 
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ΤΜΗΜΑ 14  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 2.822,58 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 2.672,90 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 15  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 6.048,38 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 7.569,94 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 16  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη LRP», εκτιμώμενης αξίας 604,84 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 404,30 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 17  : «Ν. Αρκαδίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 1.258,06 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 156,01 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 18  : «Ν. Ηλείας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 15.403,22 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 12.234,49 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 19  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 3.991,93 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 3.845,79 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 20  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 2.983,87 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 3.762,76 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 21  : «Ν. Ηλείας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 810,48 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 100,51 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 22  : «Ν. Ζακύνθου-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 604,84 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 476,25 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 23  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 725,80 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 689,92 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 24  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 604,84 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 735,81 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 25  : «Ν. Ζακύνθου-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 60,48 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 7,5 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 26  : «Ν. Κέρκυρας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 1.572,58 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 1.227,62 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 27  : «Ν. Κέρκυρας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 36,29 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 4,50 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 28  : «Ν. Κεφαλληνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 3.225,80 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 2.473,77 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 29  : «Ν. Κεφαλληνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 322,58 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 388,18 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 30  : «Ν. Κορινθίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 7.137,09 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 5.728,00 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 31  : «Ν. Κορινθίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 4.153,22 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 5.257,24 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 32  : «Ν. Κορινθίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 1.342,74 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 166,51 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 33  : «Ν. Λακωνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 12.225,80 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 9.710,72 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 34  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 6.854,84 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 6.578,54 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 35  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 3.629,03 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 4.553,36 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 36  : «Ν. Λακωνίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 387,09 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 48,00 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 37  : «Ν. Λευκάδας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 1.173,38 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 921,74 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 38  : «Ν. Λευκάδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 322,58 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 394,35 λίτρων 
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ΤΜΗΜΑ 39  : «Ν. Λευκάδας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 90,72 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 11,25 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 40  : «Ν. Μεσσηνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 7.661,29 € πλέον ΦΠΑ 
24% και εκτιμώμενης ποσότητας 6.056,35 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 41  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 3.709,67 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 3.560,14 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 42  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 1.935,48 € πλέον 
ΦΠΑ 24% και εκτιμώμενης ποσότητας 2.337,54 λίτρων 
ΤΜΗΜΑ 43  : «Ν. Μεσσηνίας-Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 1.129,03 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
εκτιμώμενης ποσότητας 140,01 λίτρων 
Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης ασκηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης με αύξηση 
του φυσικού αντικειμένου κατά τα προαναφερόμενα η διάρκεια της σύμβασης 
παρατείνεται μέχρι 30/06/2018. 
Τροποποίηση Σύμβασης : 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 του αρμοδίου 
οργάνου. 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
αυξήσει μέχρι 50% τη συνολική αξία της προαναφερόμενης προμήθειας ήτοι συνολικά κατά 
το ποσό των 203.232,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
€ 163.897,04  ΦΠΑ : € 39.335,29) και μέχρι 30/06/2018. 
 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρηματοδότηση  
Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της σύμβασης με την εγγραφή των απαιτούμενων 
πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα [Σχετική η με αριθμ. πρωτ.228168/12-
12-2016 (ΑΔΑ:678ΜΟΡ1Φ-1Η0) απόφασή μας περί «Κατανομής πιστώσεων του τακτικού 
προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & 
Ιονίου, οικ. Έτους 2017».] 
Βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄)«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» και του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», με τις παρακάτω Αποφάσεις Ανάληψης υποχρεώσεων : 

 Αριθμ. πρωτ. 41965/22-02-2017 (ΑΔΑ : 6551ΟΡ1Φ-ΘΥΓ, ΑΔΑΜ : 17REQ005850812, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17034) 

 Αριθμ. πρωτ. 42980/23-02-2017 (ΑΔΑ : 6Γ0ΦΟΡ1Φ-ΤΕ8, ΑΔΑΜ : 17REQ005850961, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17035) 

 Αριθμ. πρωτ. 42985/23-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΣΠ1ΟΡ1Φ-ΓΤΙ, ΑΔΑΜ : 17REQ005851109, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17036) 

 Αριθμ. πρωτ. 41970/22-02-2017 (ΑΔΑ : 61Μ3ΟΡ1Φ-1ΕΦ, ΑΔΑΜ : 17REQ005849859, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17037) 

 Αριθμ. πρωτ. 42992/23-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΣΑΞΟΡ1Φ-ΕΣΙ, ΑΔΑΜ : 17REQ005850383, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17038) 

 Αριθμ. πρωτ. 43000/23-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΚΝ3ΟΡ1Φ-4ΜΣ, ΑΔΑΜ : 17REQ005850522, 
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 17039) 

Για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις 
προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 
Φορέα 994-10, για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης : 

 υπ’ αριθ. 41976/22-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΠΟΔΟΡ1Φ-9ΓΒ) στον Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 1511  

 υπ’ αριθ. 43346/23-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΩΤΨΟΡ1Φ-2ΔΛ) στον Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1511  

 υπ’ αριθ. 43350/23-02-2017 (ΑΔΑ : 6625ΟΡ1Φ-Ψ3Φ) στον Ε.Φ. 073 - Κ.Α.Ε. 1511  
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 υπ’ αριθ. 41993/22-02-2017 (ΑΔΑ : 6Ο5ΓΟΡ1Φ-0Δ3) στον Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 1512  

 υπ’ αριθ. 43335/23-02-2017 (ΑΔΑ : 6Κ96ΟΡ1Φ-Σ7Θ) στον Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1512  

 υπ’ αριθ. 43341/23-02-2017 (ΑΔΑ : ΨΚΡΑΟΡ1Φ-8Κ7) στον Ε.Φ. 073 - Κ.Α.Ε. 1512 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 327.794,30  €. 
Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  
ΤΜΗΜΑ 1  : «Ν. Αχαΐας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 63.709,68 €  
ΤΜΗΜΑ 2  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Κίνησης» 4.032,26 €  
ΤΜΗΜΑ 3  : «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 16.129,03 €  
ΤΜΗΜΑ 4  : «Ν. Αχαΐας-Υγραέριο» 2.419,35 €  
ΤΜΗΜΑ 5  : «Ν. Αχαΐας-Λιπαντικά» 1.612,90 €  
ΤΜΗΜΑ 6  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 22.903,22 €  
ΤΜΗΜΑ 7  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Κίνησης» 806,45 € 
ΤΜΗΜΑ 8  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 4.354,84 €  
ΤΜΗΜΑ 9  : «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Λιπαντικά» αξίας 935,48 €  
ΤΜΗΜΑ 10  : «Ν. Αργολίδας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 9.782,26 €  
ΤΜΗΜΑ 11  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Κίνησης» 2.048,39 €  
ΤΜΗΜΑ 12  : «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 2.919,35 €  
ΤΜΗΜΑ 13  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 10.483,87 €  
ΤΜΗΜΑ 14  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Κίνησης» 5.645,16 €  
ΤΜΗΜΑ 15  : «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 12.096,77 €  
ΤΜΗΜΑ 16  : «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη LRP» 1.209,68 €  
ΤΜΗΜΑ 17  : «Ν. Αρκαδίας-Λιπαντικά» 2.516,13 €  
ΤΜΗΜΑ 18  : «Ν. Ηλείας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 30.806,45 €  
ΤΜΗΜΑ 19  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Κίνησης» 7.983,87 € 
ΤΜΗΜΑ 20  : «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 5.967,74 €  
ΤΜΗΜΑ 21  : «Ν. Ηλείας-Λιπαντικά» 1.620,97 €  
ΤΜΗΜΑ 22  : «Ν. Ζακύνθου-Βενζίνη Αμόλυβδη» 1.209,68 €  
ΤΜΗΜΑ 23  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Κίνησης» 1.451,61 €  
ΤΜΗΜΑ 24  : «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 1.209,68 €  
ΤΜΗΜΑ 25  : «Ν. Ζακύνθου-Λιπαντικά» 120,97 €  
ΤΜΗΜΑ 26  : «Ν. Κέρκυρας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 3.145,16 €  
ΤΜΗΜΑ 27  : «Ν. Κέρκυρας-Λιπαντικά» 72,58 €  
ΤΜΗΜΑ 28  : «Ν. Κεφαλληνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 6.451,61 €  
ΤΜΗΜΑ 29  : «Ν. Κεφαλληνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 645,16 €  
ΤΜΗΜΑ 30  : «Ν. Κορινθίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 14.274,19 € 
ΤΜΗΜΑ 31  : «Ν. Κορινθίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 8.306,45 €  
ΤΜΗΜΑ 32  : «Ν. Κορινθίας-Λιπαντικά» 2.685,48 €  
ΤΜΗΜΑ 33  : «Ν. Λακωνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 24.451,61 € 
ΤΜΗΜΑ 34  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Κίνησης», 13.709,68 €  
ΤΜΗΜΑ 35  : «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 7.258,06 € 
ΤΜΗΜΑ 36  : «Ν. Λακωνίας-Λιπαντικά» 774,19 €  
ΤΜΗΜΑ 37  : «Ν. Λευκάδας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 2.346,77 €  
ΤΜΗΜΑ 38  : «Ν. Λευκάδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 645,16 €  
ΤΜΗΜΑ 39  : «Ν. Λευκάδας-Λιπαντικά» 181,45 €  
ΤΜΗΜΑ 40  : «Ν. Μεσσηνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» 15.322,58 €  
ΤΜΗΜΑ 41  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Κίνησης» 7.419,35 €  
ΤΜΗΜΑ 42  : «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» 3.870,97 €  
ΤΜΗΜΑ 43  : «Ν. Μεσσηνίας-Λιπαντικά» 2.258,06 €  
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα 
Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη : 

 Οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4412/2016 
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 Οι ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, όπως διαμορφώθηκαν τόσο κατά το προηγούμενο όσο και τα 
τελευταία έτη. 

 Το γεγονός ότι οι τιμές καυσίμων είναι κυμαινόμενες και καθορίζονται στα 
Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου 
(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, υγραερίου) και 
λιπαντικών, της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού), 
(όπως καταγράφονται στα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από 
το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα παράδοσης. 

Τιμές αναφοράς  
Ως τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών θα 
ληφθούν οι παρακάτω τιμές (προ Φ.Π.Α) του Εβδομαδιαίου Δελτίου της 17-02-2017 του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, (οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για τον 
υπολογισμό των ποσοτήτων – προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης) : 

ΤΜΗΜΑ 1  - «Ν. Αχαΐας-Βενζίνη Αμόλυβδη» :  1,235 
ΤΜΗΜΑ 2  - «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,043 
ΤΜΗΜΑ 3  - «Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,799 
ΤΜΗΜΑ 4  - «Ν. Αχαΐας-Υγραέριο» : 0,689 
ΤΜΗΜΑ 5  - «Ν. Αχαΐας-Λιπαντικά» : 8,064 
ΤΜΗΜΑ 6  - «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,265 
ΤΜΗΜΑ 7  - «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,052 
ΤΜΗΜΑ 8  - «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,816 
ΤΜΗΜΑ 9  - «Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Λιπαντικά» : 8,064 
ΤΜΗΜΑ 10  - «Ν. Αργολίδας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,239 
ΤΜΗΜΑ 11  - «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,028 
ΤΜΗΜΑ 12  - «Ν. Αργολίδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,800 
ΤΜΗΜΑ 13  - «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,269 
ΤΜΗΜΑ 14  - «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,056 
ΤΜΗΜΑ 15  - «Ν. Αρκαδίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,799 
ΤΜΗΜΑ 16  - «Ν. Αρκαδίας-Βενζίνη LRP» : 1,496 
ΤΜΗΜΑ 17  - «Ν. Αρκαδίας-Λιπαντικά» : 8,064 
ΤΜΗΜΑ 18  - «Ν. Ηλείας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,259 
ΤΜΗΜΑ 19  - «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,038 
ΤΜΗΜΑ 20  - «Ν. Ηλείας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,793 
ΤΜΗΜΑ 21  - «Ν. Ηλείας-Λιπαντικά» : 8,064 
ΤΜΗΜΑ 22  - «Ν. Ζακύνθου-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,270 
ΤΜΗΜΑ 23  - «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,052 
ΤΜΗΜΑ 24  - «Ν. Ζακύνθου-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,822 
ΤΜΗΜΑ 25  - «Ν. Ζακύνθου-Λιπαντικά» : 8,064 
ΤΜΗΜΑ 26  - «Ν. Κέρκυρας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,281 
ΤΜΗΜΑ 27  - «Ν. Κέρκυρας-Λιπαντικά» : 8,064 
ΤΜΗΜΑ 28  - «Ν. Κεφαλληνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,304 
ΤΜΗΜΑ 29  - «Ν. Κεφαλληνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,831 
ΤΜΗΜΑ 30  - «Ν. Κορινθίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,246 
ΤΜΗΜΑ 31  - «Ν. Κορινθίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,790 
ΤΜΗΜΑ 32  - «Ν. Κορινθίας-Λιπαντικά» : 8,064 
ΤΜΗΜΑ 33  - «Ν. Λακωνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,259 
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ΤΜΗΜΑ 34  - «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,042 
ΤΜΗΜΑ 35  - «Ν. Λακωνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,797 
ΤΜΗΜΑ 36  - «Ν. Λακωνίας-Λιπαντικά» : 8,064 
ΤΜΗΜΑ 37  - «Ν. Λευκάδας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,273 
ΤΜΗΜΑ 38  - «Ν. Λευκάδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,818 
ΤΜΗΜΑ 39  - «Ν. Λευκάδας-Λιπαντικά» : 8,064 
ΤΜΗΜΑ 40  - «Ν. Μεσσηνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη» : 1,265 
ΤΜΗΜΑ 41  - «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Κίνησης» : 1,042 
ΤΜΗΜΑ 42  - «Ν. Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης» : 0,828 
ΤΜΗΜΑ 43  - «Ν. Μεσσηνίας-Λιπαντικά» : 8,064 
Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης : 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
αυξήσει μέχρι 50% τη συνολική αξία της προαναφερόμενης προμήθειας ήτοι συνολικά κατά 
το ποσό των 203.232,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
€ 163.897,04  ΦΠΑ : € 39.335,29) και μέχρι 30/06/2018. 
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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
με αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 
4172/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC005864885 2017-03-03



Σελίδα 56 από 73 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτικά στοιχεία ανά Τμήμα Προσφοράς 

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2017) 

Πίνακες εκτιμώμενων ποσοτήτων & αξιών προμήθειας υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών ανά Τμήμα : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ                        :              327.794,30 € 

Φ.Π.Α.  24 %                                                                  :                78.670.63 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    : 406.464.93 € 

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε σαράντα τρία (43) τμήματα, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω και παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς σε ένα ή 
περισσότερα τμήματα.                                                                                                

 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ) 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% ΕΠΙ 

ΤΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 - "Ν. Αχαΐας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 63709,68 79000,00 1,235 51586,79 1274,19 

ΤΜΗΜΑ 2 - "Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Κίνησης" 

Πετρέλαιο 
Κίνησης ΛΙΤΡΑ 4032,26 5000,00 1,043 3866,02 80,65 

ΤΜΗΜΑ 3 - "Ν. Αχαΐας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 16129,03 20000,00 0,799 20186,52 322,58 

ΤΜΗΜΑ 4 - "Ν. Αχαΐας-Υγραέριο" 

Υγραέριο ΛΙΤΡΑ 2419,35 2999,99 0,689 3511,39 48,39 

ΤΜΗΜΑ 5 - "Ν. Αχαΐας-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 1612,9 2000,00 8,064 200,01 32,26 

ΤΜΗΜΑ 6 - "Ν.Αιτωλοακαρνανίας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 22903,22 28399,99 1,265 18105,31 458,06 

ΤΜΗΜΑ 7 - "Ν.Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Κίνησης" 

Πετρέλαιο 
Κίνησης ΛΙΤΡΑ 806,45 1000,00 1,052 766,59 16,13 

ΤΜΗΜΑ 8 - "Ν.Αιτωλοακαρνανίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 4354,84 5400,00 0,816 5336,81 87,10 
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ΤΜΗΜΑ 9 - "Ν.Αιτωλοκαρνανίας-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 935,48 1160,00 8,064 116,01 18,71 

ΤΜΗΜΑ 10 - "Ν.Αργολίδας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 9782,26 12130,00 1,239 7895,29 195,65 

ΤΜΗΜΑ 11 - "Ν.Αργολίδας-Πετρέλαιο Κίνησης" 

Πετρέλαιο 
Κίνησης ΛΙΤΡΑ 2048,39 2540,00 1,028 1992,60 40,97 

ΤΜΗΜΑ 12 - "Ν.Αργολίδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 2919,35 3619,99 0,8 3649,19 58,39 

ΤΜΗΜΑ 13- "Ν.Αρκαδίας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 10483,87 13000,00 1,269 8261,52 209,68 

ΤΜΗΜΑ 14 - "Ν.Αρκαδίας-Πετρέλαιο Κίνησης" 

Πετρέλαιο 
Κίνησης ΛΙΤΡΑ 5645,16 7000,00 1,056 5345,80 112,90 

ΤΜΗΜΑ 15 - "Ν.Αρκαδίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 12096,77 14999,99 0,799 15139,89 241,94 

ΤΜΗΜΑ 16 - "Ν.Αρκαδίας-Βενζίνη LRP" 

Βενζίνη LRP ΛΙΤΡΑ 1209,68 1500,00 1,496 808,61 24,19 

ΤΜΗΜΑ 17 - "Ν.Αρκαδίας-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 2516,13 3120,00 8,064 312,02 50,32 

ΤΜΗΜΑ 18 - "Ν.Ηλείας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 30806,45 38200,00 1,259 24468,98 616,13 

ΤΜΗΜΑ 19 - "Ν.Ηλείας-Πετρέλαιο Κίνησης" 

Πετρέλαιο 
Κίνησης ΛΙΤΡΑ 7983,87 9900,00 1,038 7691,59 159,68 

ΤΜΗΜΑ 20 - "Ν.Ηλείας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 5967,74 7400,00 0,793 7525,52 119,35 

ΤΜΗΜΑ 21 - "Ν.Ηλείας-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 1620,97 2010,00 8,064 201,01 32,42 

ΤΜΗΜΑ 22 - "Ν.Ζακύνθου-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 1209,68 1500,00 1,27 952,50 24,19 

ΤΜΗΜΑ 23 - "Ν.Ζακύνθου-Πετρέλαιο Κίνησης" 

Πετρέλαιο 
Κίνησης ΛΙΤΡΑ 1451,61 1800,00 1,052 1379,86 29,03 

ΤΜΗΜΑ 24 - "Ν.Ζακύνθου-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 1209,68 1500,00 0,822 1471,63 24,19 
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ΤΜΗΜΑ 25 - "Ν.Ζακύνθου-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 120,97 150,00 8,064 15,00 2,42 

ΤΜΗΜΑ 26 - "Ν.Κέρκυρας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 3145,16 3900,00 1,281 2455,24 62,90 

ΤΜΗΜΑ 27 - "Ν.Κέρκυρας-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 72,58 90,00 8,064 9,00 1,45 

ΤΜΗΜΑ 28 - "Ν.Κεφαλληνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 6451,61 8000,00 1,304 4947,55 129,03 

ΤΜΗΜΑ 29 - "Ν.Κεφαλληνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 645,16 800,00 0,831 776,37 12,90 

ΤΜΗΜΑ 30 - "Ν.Κορινθίας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 14274,19 17700,00 1,246 11456,01 285,48 

ΤΜΗΜΑ 31 - "Ν.Κορινθίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 8306,45 10300,00 0,79 10514,49 166,13 

ΤΜΗΜΑ 32 - "Ν.Κορινθίας-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 2685,48 3330,00 8,064 333,02 53,71 

ΤΜΗΜΑ 33 - "Ν.Λακωνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 24451,61 30320,00 1,259 19421,45 489,03 

ΤΜΗΜΑ 34 - "Ν.Λακωνίας-Πετρέλαιο Κίνησης" 

Πετρέλαιο 
Κίνησης ΛΙΤΡΑ 13709,68 17000,00 1,042 13157,08 274,19 

ΤΜΗΜΑ 35 - "Ν.Λακωνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 7258,06 8999,99 0,797 9106,73 145,16 

ΤΜΗΜΑ 36 - "Ν.Λακωνίας-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 774,19 960,00 8,064 96,01 15,48 

ΤΜΗΜΑ 37 - "Ν.Λευκάδας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 2346,77 2909,99 1,273 1843,50 46,94 

ΤΜΗΜΑ 38 - "Ν.Λευκάδας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 645,16 800,00 0,818 788,70 12,90 

ΤΜΗΜΑ 39 - "Ν.Λευκάδας-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 181,45 225,00 8,064 22,50 3,63 

ΤΜΗΜΑ 40 - "Ν.Μεσσηνίας-Βενζίνη Αμόλυβδη" 

Βενζίνη 
Αμόλυβδη ΛΙΤΡΑ 15322,58 19000,00 1,265 12112,71 306,45 
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ΤΜΗΜΑ 41 - "Ν.Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Κίνησης" 

Πετρέλαιο 
Κίνησης ΛΙΤΡΑ 7419,35 9199,99 1,042 7120,30 148,39 

ΤΜΗΜΑ 42 - "Ν.Μεσσηνίας-Πετρέλαιο Θέρμανσης" 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης ΛΙΤΡΑ 3870,97 4800,00 0,828 4675,08 77,42 

ΤΜΗΜΑ 43 - "Ν.Μεσσηνίας-Λιπαντικά" 

Λιπαντικά ΛΙΤΡΑ 2258,06 2799,99 8,064 280,02 45,16 

ΣΥΝΟΛΟ   327794,30 406464,93   289902,22 6555,89 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2017) 

 

Το περιεχόμενο του αρχείου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο ως αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της Ε.Ε. τη σχετική απάντησή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης 

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2017) 
 

Τα προσφερόμενα καύσιμα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.  

 

Α/Α 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

1.1 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν 
την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, 
αμόλυβδης βενζίνης, υγραερίου κίνησης, 
πετρελαίου κίνησης και λιπαντικών 

   

1.2 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν  τη 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως αυτές 
περιγράφονται στο παρόν παράρτημα,  οι 
οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται  µαζί   µε   τα   δικαιολογητικά   
συμμετοχής  

NAI   

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ    

2.1 
Τα προσφερόμενα είδη  πρέπει να έχουν τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

NAI   

2.2 

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 
1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα 
πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει 
σήμερα. 

NAI   

2.3 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 
1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 
«Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου», καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 
501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον 
τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και 
ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». 

NAI   

2.4 Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληροί τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 

NAI   
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περιγράφονται στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 
872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 
«Καύσιμα αυτοκινήτων –Αμόλυβδη βενζίνη – 
Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου» καθώς και την 
αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της 
ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς 
την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

2.5 

Το υγραέριο πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και 
τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην 
αριθμ. 335/2012 (ΦΕΚ/Β/2013) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Καύσιμα αυτοκινήτων-Υγραέρια 
(LPG)-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 

ΝΑΙ   

2.6 

Τα λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα πρέπει 
να πληρούν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
όπως περιγράφονται στις υπ’ αριθ. 12/95 (ΦΕΚ 
471Β/1995), 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/2005), 
350/2012 (ΦΕΚ 2988Β/2013) Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις. Τα λιπαντικά είναι κυρίως λάδι 
τύπου 10w-40, 20w-50, 15w-40, 5w-30 και 
βαλβολίνες τύπου 75w-90 και 80w-90. 

ΝΑΙ   

2.7 Όλα τα λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα που 
προσφέρονται θα πρέπει να είναι πρωτογενή. 

ΝΑΙ   

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 
 

  

 

Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), 
σύμφωνα με την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 
2090/14) Υπουργική Απόφαση. 

ΝΑΙ   

4 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις 
αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων και 
λιπαντικών για να είναι σε θέση να καλύπτει 
ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του Τμήματος 
Υπηρεσιών για την οποία γίνεται η προσφορά. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2017) 

(μπορεί να επισυναφθεί σε αρχείο pdf, εφόσον δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος οι απαιτήσεις της διακήρυξης, ψηφιακά υπογεγραμμένη) 

(επαναλαμβάνεται για όσες ομάδες υποβάλλεται προσφορά) 

 

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Π.Δ.Ε. & Ι.  
    Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κρατικών Οχημάτων 
    ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα 
 
Στοιχεία υποψήφιου προμηθευτή  
 

Επωνυμία-Εταιρική μορφή  

Ονοματεπώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου 

 

ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.  

Ταχ.Δ/νση – Πόλη   

Τηλέφωνο – FAX - EMAIL  

Τμήμα για το οποίο γίνεται 
προσφορά 

 

Λήξη οικονομικής 
προσφοράς 

Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 

 
Ο υπογράφων …………………………………………………………. δηλώνω ότι για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. για το έτος 2017, σύμφωνα 
με τους όρους της υπ’ αριθ. 1/2017 διακήρυξης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά για το Τμήμα ……….., ως εξής : 
 
 
 

  
 
         
Ημερομηνία ……………..                                                                              Για τον υποψήφιο Προμηθευτή 
 
 
 

  ………………/…./…./2016 
                   Σφραγίδα/Υπογραφή 
                                                                   Ονοματεπώνυμο Νομίμου  
                                                                                                                                                    Εκπροσώπου 
 
 
 
 

            ΤΜΗΜΑ 
 

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που προσδιορίζεται από 
το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού 

         (Ολογράφως)     (Αριθμητικώς) 

                                   % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής-Καλής 
Εκτέλεσης-Προκαταβολής) 

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2017) 

Ενότητα Α.    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

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

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

 

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

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

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

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7 

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

δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

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

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………9. 

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 
4281/2014).  

10 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

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

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

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

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2)................................ 

 

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………4 

υπέρ του:  

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

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

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ....5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ……… ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 

σύμβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
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ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03-08-1995 (ΦΕΚ Β' 740/28-08-1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με 
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Ενότητα Γ.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..1 

Αθήνα ………………….. 

Προς2 …………………………………………………………………………. 

ΕΔΡΑ: ……………………….. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΡΙΘΜ…………  ΕΥΡΩ  #........................ € # 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του/της …………… 

……………………………3  μέχρι το ποσό των …………………………4 ΕΥΡΩ.  

Στο ποσό αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για τη λήψη προκαταβολής ίσης αξίας (χωρίς ΦΠΑ), 

υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει 

από τη σύμβαση προμηθειών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ». 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την 

επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας 

και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού 

της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

του/της ……......................……… (επωνυμία Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση 

ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτού/ής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 

Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 
 
 

                                                           
1  Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ Π.Α. 
2  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής υπηρεσιών. 
3  Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία 

όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας 
και αφορά το σύνολο της σύμβασης.  

4  Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό προκαταβολής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% της αμοιβής της σύμβασης 
(προ ΦΠΑ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 1/2017 και θα προσαρμοστεί ανάλογα με τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                      
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
 

Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών 

CPV:  

Στην Πάτρα, σήμερα την ……………………………. 2017 οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

α)αφενός η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ΑΦΜ : 997824349, 
Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Παναγιωτόπουλο Διονύσιο, Ασκώντα καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., 

και  

β)αφετέρου η εταιρεία «……………………………», ΑΦΜ : ……………………, Δ.Ο.Υ. ………………, νόμιμα 
εκπροσωπούμενη από τον ……………………….., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 

Ο Πρώτος των συμβαλλομένων ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητα και για λογαριασμό της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και έχοντας υπόψη : 

την υπ΄αριθ. …………………………… (ΑΔΑ : ………………………………) απόφαση με την οποία  εγκρίνεται το από  
……………………….. πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 
καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, αμόλυβδης βενζίνης, υγραερίου κίνησης, πετρελαίου κίνησης & 
λιπαντικών), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω : 

ΑΡΘΡΟ 1.  Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών, 
συνολικού προυπολογισμού…………………………. ευρώ (…………………..€) συμπ/νου ΦΠΑ, ως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω στο άρθρο 2 της παρούσας. 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας σύμβασης, προμηθεύεται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά 
για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να παρέχει υγρά καύσιμα/λιπαντικά με τα φυσικά και 
χημικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του 
Γενικού Χημείου του Κράτους. 

ΑΡΘΡΟ 2.  Τίμημα – Διάρκεια Σύμβασης 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των …………………………. ευρώ (…………………..€) 
συμπ/νου ΦΠΑ, ως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω : 

……………………………………………… 

Ως τιμή πώλησης του προϊόντος λογίζεται η μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους για την αντίστοιχη 
περιοχή βάσει του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσής του, αφού υπολογισθεί ποσοστό έκπτωσης …….. Στην τελική 
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αυτή τιμή προστίθεται ο εκάστοτε αναλογούν ΦΠΑ επί των τιμολογίων πώλησης, ο οποίος επιβαρύνει τον 
πελάτη και αφαιρείται από το ποσό των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων που ισχύουν κάθε φορά. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι : 

- Παρακράτηση φόρου 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας  των καυσίμων που βαρύνει τον 
προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄/2013).  

- Κράτηση 0,06% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με Ν. 4013/2011 
υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4412/2016 και 
ισχύει. 

- Κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 50% τη 
συνολική αξία της προαναφερόμενης προμήθειας ήτοι συνολικά κατά το ποσό των ………………. € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2017, στο μέτρο που δεν θα 
υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην παρούσα 
σύμβασης και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας που 
δεν μπορεί να μεταβληθεί. Με έγγραφη κοινοποίηση πριν τη λήξη της παρούσας μπορεί να ασκηθεί  
δικαίωμα παράτασης μέχρι 30/06/2018 με αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά τα προαναφερόμενα. 

ΑΡΘΡΟ 3.  Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων (συνολικά ή 
τμηματικά) και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας, μέσω των αρμόδιων 
Τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικού, ύστερα από έγγραφη εντολή με την διαβίβαση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών πληρωμής με έκδοση χρηματικού εντάλματος στην επωνυμία του αναδόχου, με την 
επιβολή των νομίμων κρατήσεων καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους Ε.Φ. 071, 072, 073 / ΚΑΕ 1511, 1512. 

ΑΡΘΡΟ 4.  Παραγγελίες – Παράδοση - Παραλαβή 

Χρόνοι παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά είτε στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή είτε στις αποθήκες της 
παραλήπτριας Υπηρεσίας σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των 
παραληπτριών υπηρεσιών, ως εξής : 

 Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν. Η παράδοση των 
καυσίμων θέρμανσης και των λιπαντικών θα γίνεται στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας 
κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες 
αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. 

 Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή. 
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης : Στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, όπου εδρεύουν και αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 του αναλυτικού τεύχους της 
διακήρυξης. 
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

 H παραλαβή των καυσίμων γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν 
το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της 
ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 5.  Ποιότητα – Προδιαγραφές-Επάρκεια 

Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (ΓΧΚ). Ειδικότερα : 
1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται 
στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 
κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει σήμερα. 
2. Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην 
αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου», καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς 
την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 
3. Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην 
αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιμα αυτοκινήτων –Αμόλυβδη βενζίνη 
– Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου» καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 
4. Το υγραέριο πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθμ. 
335/2012 (ΦΕΚ/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καύσιμα αυτοκινήτων-Υγραέρια (LPG)-Απαιτήσεις 
και Μέθοδοι Δοκιμών». 
5. Τα λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα πρέπει να πληρούν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στις υπ’ αριθ. 12/95 (ΦΕΚ 471Β/1995), 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/2005), 350/2012 (ΦΕΚ 
2988Β/2013) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 
Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την Α2 - 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργική 
Απόφαση. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε 
θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Υπηρεσιών της παρούσας. 
ΑΡΘΡΟ 6.  Εγγυητική επιστολή 

6.1 Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % του συνολικού 
τιμήματος χωρίς το Φ.Π.Α., με τα παρακάτω στοιχεία : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΣΟ 

    

6.2 Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει όπου ρητά προβλέπεται από την 
παρούσα, την διακήρυξη και τις κείμενες διατάξεις. 
6.3 Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου 
και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και αφού κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που αναφέρεται στην Διακήρυξη. Η 
αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής 
λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον ανάδοχο. 
ΑΡΘΡΟ 7.   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.  

ΑΡΘΡΟ 8.     Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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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. 

ΑΡΘΡΟ 9.     Υπεργολαβία 

9.1  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.  

9.2  (Υποχρεωτική αναφορά των στοιχείων των υπεργολάβων εφόσον υπάρχουν...…………………………………….) 

9.3 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.   

ΑΡΘΡΟ 10.      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 του αρμοδίου οργάνου. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 50% τη 
συνολική αξία της προαναφερόμενης προμήθειας ήτοι συνολικά κατά το ποσό των …………………… € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και μέχρι 30/06/2018. 

ΑΡΘΡΟ 11.      Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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. 

ΑΡΘΡΟ 12. Αναθεώρηση τιμών 

Στην παρούσα σύμβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιμών, για κανένα απολύτως λόγο και αιτία μη 
εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. Διαφορές 

 

13.1 Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. 
 
13.2 Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα 
αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται 
από τη σύμβαση αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια Πατρών. 
 
13.3 Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, το κείμενο της οποίας 
κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας : 
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α)η αριθ. 46723/01-03-2017 (αριθ. 1/2017) Διακήρυξη 
β)η με αριθ.πρωτ. …………………………………..   απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας 
γ)η από …………………………………………. τεχνικοοικονομική προσφορά του αναδόχου  
 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Γλώσσα σύνταξης της σύμβασης 

 
14.1 Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

14.2 Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του ελληνικού κειμένου. 
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν, αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείμενο, το οποίο και 
κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 15. Γενικοί όροι της σύμβασης 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της σύμβασης αυτής είναι ισχυρή εφόσον γίνει εγγράφως και 
προσυπογραφεί και από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του Ν.4270/2014 και του 
Ν.4412/2016 ως ισχύουν, και κάθε διαφορά που δεν θα διευθετηθεί από τους συμβαλλόμενους, υπάγεται 
στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Πάτρας. 

Η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνωρίστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους 
σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. 

 

Για την  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - 

Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
 

    O Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

                           Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 

 

 

                                                                                                    

              Διονύσιος Παναγιωτόπουλος 

 

 Για τον Ανάδοχο 
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