
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    200/2016            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  20  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-12-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 44879/7-12-2016 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για 
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «Υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & 
πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας κα των Νοµικών Προσώπων του για το έτος 2016», έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα , ανέφερε ότι  µε την υπ’αριθµ 132/2016 Α∆Σ εγκρίθηκε η  προµήθεια « 
Υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας κα των Νοµικών Προσώπων 
του για το έτος 2016» και καθορίσθηκε ο τρόπος της εκτέλεσης της προµήθειας µε διενέργεια  Ανοικτού ∆ιεθνή ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής η οποία θα δοθεί ως εξής :α) Έµµεσα µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και 
πιστοποιούµενης από την ∆/νση Εµπορίου της Π.Ε. Κοζάνης, Μέσης Χονδρικής Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοση 
αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους για τα είδη της Οµάδας Α : Πετρέλαιο κίνησης, 
Πετρέλαιο Θέρµανσης και Αµόλυβδη Βενζίνη (άρθρο 9 παρ. 11 της παρούσας).β) Με τιµές µονάδος για τα είδη της Οµάδας Β: 
ελαιολιπαντικά και πρόσθετα. 
Από την ∆/νση Τ.Υ συντάχθηκαν αρµοδίως οι τεχνικές προδιαγραφές   ,συνολικού προϋπολογισµού 323.953,14 ευρώ εκ των 
οποίων το ποσό των 241.620,62 ευρώ αφορά τον ∆ήµο Εορδαίας .  
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους 241.620,62  ευρώ µε Φ.Π.Α, από  ΚΑ  του προϋπολογισµού οικ 
έτους 2016 ( α/α 1030 &1031 του Μητρώου ∆εσµεύσεων καθώς και την υπ’αριθµ 9/2016 πρόταση ανάληψης ς πολυετούς 
υποχρέωσης). 
Ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προαναφερόµενη προµήθεια για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και 
των ΝΠ∆∆ καθώς και για την  ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ.   200/2016 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. την 132/2016 Α∆Σ 
4. τις τεχνικές προδιαγραφές  
5. . τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 & του Π.∆.80/2016 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 
1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια «Υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας κα των Νοµικών Προσώπων του για το έτος 2016», όπως αυτές συντάχθηκαν από την ∆/νση 
∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας , συνολικού προϋπολογισµού 401.701,89 ευρώ και οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης. 
2. Εγκρίνουµε τη δέσµευση  πίστωσης  ύψους  241.620,62 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των κάτωθι οικονοµικών 
ετών: 
 
Έτος Αρ. Έκθεσης Ηµεροµηνία Κ.Α. Ποσό 
2016 1030 01/12/2016 20.6641.0000 50.000,00 
2016 1031 01/12/2016 10.6643.0000 33.367,32 
2017   10.6641.0000 6.000,00 
2017   20.6641.0000 97.675,98 
2017   20.6643.0000 3.000,00 
2017   30.6641.0000 14.000,00 
2017   30.6643.0000 10.000,00 
2017   35.6641.0000 12.000,00 
2017   70.6641.0000 15.577,32 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 241.620,62 
 
3. Καταρτίζει τους όρους της ∆ιακήρυξης  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «Υγρών καυσίµων, 
ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας κα των Νοµικών Προσώπων του για το έτος 
2016», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής η οποία θα δοθεί ως 
εξής :α) Έµµεσα µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από την ∆/νση 
Εµπορίου της Π.Ε. Κοζάνης, Μέσης Χονδρικής Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοση αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους για τα είδη της Οµάδας Α : Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης και Αµόλυβδη 
Βενζίνη (άρθρο 9 παρ. 11 της παρούσας).β) Με τιµές µονάδος για τα είδη της Οµάδας Β: ελαιολιπαντικά και πρόσθετα., ως εξής: 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης 

Αναθέτουσα αρχή  
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο. 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
www.ptolemaida.gr 

Προθεσµία για την παραλαβή των 
προσφορών. 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
___/____/2016 και ώρα ___:___ µ.µ. 

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και 
αιτήσεων συµµετοχής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η∆ΗΣ. 

Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οικονοµική Επιτροπή 
25ης Μαρτίου 15 
Τηλέφωνο: 2463350110 
Αρµόδιος Υπάλληλος:  

Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση των 
προσφορών. 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, 
η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. _____ απόφαση της Ο.Ε. 
του ∆ήµου Εορδαίας. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 
__/__/____. και ώρα __:__ µ.µ 

Πρόσωπα που δικαιούνται να συµµετέχουν 
στην διαδικασία. 

Όλοι οι οικονοµικοί φορείς που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής, και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η∆ΗΣ. —∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ). 

Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της 
σύµβασης. 

Προµήθεια καυσίµων κίνησης — θέρµανσης,  ελαιολιπαντικών και 
πρόσθετων οχηµάτων για το έτος 2016. 

∆ικαιώµατα προαίρεσης. Όχι. 
Είδος διαδικασίας. Ανοικτός ∆ιεθνής Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός. 
Πηγή χρηµατοδότησης. Από ιδίους πόρους του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων. 
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Νόµισµα προσφερόµενης τιµής Ευρώ- € 
Απαιτούµενες εγγυήσεις Α. Εγγύηση Συµµετοχής για ποσό (ευρώ) που θα καλύπτει το 

δύο (2 %) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ 
Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της 
παρούσας ∆ιακήρυξης (άρθρο 8). 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό (ευρώ) ίσο µε το πέντε 
(5%) επί τοις % της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον 
Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της 
παρούσας ∆ιακήρυξης (άρθρο 8). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό Προσάρτηµα Α. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Τρόπος υποβολής προσφοράς. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας 
∆ιακήρυξης (άρθρο 9). 

Ποσότητα και περιγραφή των αγαθών Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό Προσάρτηµα Β. 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

∆ιάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται στο χρονικό διάστηµα δώδεκα 
(12) µηνών και τίθεται σε ισχύ από την υπογραφής του σχετικού 
συµφωνητικού. 

Χρόνος και τρόπος παραλαβής των ειδών. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας 
∆ιακήρυξης (άρθρο 24). 

Όροι και τα κριτήρια επιλογής οικονοµικών 
φορέων. 

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στα σχετικό άρθρα της παρούσας 
∆ιακήρυξης (άρθρο 5 και 6). 

Υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα 
τµήµατα της σύµβασης. 

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για το ένα (1) ή και τα δυο 
(2) τµήµατα. 

∆υνατότητα υποβολής εναλλακτικών 
προσφορών ή Αντιπροσφορών. 

Όχι. 

Κριτήριο ανάθεσης. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής η οποία θα δοθεί ως εξής : 
 α) Έµµεσα µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από την ∆/νση 
Εµπορίου της Π.Ε. Κοζάνης, Μέσης Χονδρικής Τιµής πώλησης 
του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα 
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους για τα 
είδη της Οµάδας Α: Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης και 
Αµόλυβδη Βενζίνη (παρ. 11 άρθρο 9 της παρούσας) και 
β) Με τιµές µονάδος για τα είδη της Οµάδας Β: ελαιολιπαντικά 
και πρόσθετα. 

∆ιάρκεια ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµέρες 
προσµετρούµενος από την εποµένη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισµό. 

Απαράβατοι όροι, απόκλιση από τους 
οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς. 

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στα σχετικό άρθρα της παρούσας 
∆ιακήρυξης (άρθρο 5 και 6). 

Πληροφορίες και τρόπος διάθεσης των 
εγγράφων της σύµβασης. 

Στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr µε αριθµό -Α/Α 
συστήµατος ______ και στην Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση στο 
διαδίκτυο www.ptolemaida.gr 

Κωδικοί CPV 09132100-4 Αµόλυβδη βενζίνη 
09135100-5 Πετρέλαιο θέρµανσης 
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα 
09211100-2 Έλαια κινητήρων 
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 
09211500-6 Λιπαντικά συστηµάτων υποπολλαπλασιασµού 
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστηµάτων και άλλων 
χρήσεων 
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστηµάτων 
09211650-2 Υγρά φρένων 
09211820-5 Ορυκτέλαια 
24457000-2 Μυκητοκτόνα 
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 
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24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσµατα 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό ενδεικτικού προϋπολογισµού 401.701,89€ µε ΦΠΑ η 
προµήθεια µε τίτλο : «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής η οποία θα δοθεί ως εξής : 
α) Έµµεσα µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από την ∆/νση 
Εµπορίου της Π.Ε. Κοζάνης, Μέσης Χονδρικής Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοση αυτού και που θα αντιστοιχεί 
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους για τα είδη της Οµάδας Α : Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης και 
Αµόλυβδη Βενζίνη (άρθρο 9 παρ. 11 της παρούσας). 
β) Με τιµές µονάδος για τα είδη της Οµάδας Β: ελαιολιπαντικά και πρόσθετα. 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία αποστολής της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4412/16. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr. 
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η __/__/____. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η __/__/____ και ώρα __:__ µ.µ. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο της Π1/2390/2013 (Β 2677) (Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 
του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) εξακολουθεί να εφαρµόζεται η µε αριθ. Π1/2390/2013 (Β 2677) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων -Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.»). 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, ήτοι την __/__/____ και ώρα __:__ µ.µ από το αρµόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού, στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται µόνο από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήµατα/ερωτήµατα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που 
καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο. Κανένας υποψήφιος δεν 
µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
Τα στοιχεία των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, η οποία και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Στο διαγωνισµό µπορούν να υποβληθούν προσφορές για µία (1) ή και τις δυο (2) οµάδες. 
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το σύνολο των προς προµήθεια ειδών κάθε οµάδας (Α και Β ) του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 1": ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Α) Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από : 
Τις διατάξεις της ΥΑ. 1450/550/10-2-1982 (ΦΕΚ 93/82 τεύχος Β') Καθορισµός  καταναλώσεως καυσίµων και λιπαντικών των Κρατικών 
αυτοκινήτων, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµών κλπ. 
Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 ΦΈ.Κ.185 τ. Β723-03-1993 «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» µε την επιφύλαξη της παρ.«Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014). 
Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014). 
Τις διατάξεις του Ν.2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α704-12-1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
Τις διατάξεις του Ν. 3054/02 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α' 230) 
όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ.2, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α707-04-2014). 
Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 467/2002/03(ΦΕΚ 1531 Β716-10-03):«Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης». 
Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 468/2002/03(ΦΕΚ 1273 Β'/5-9-03-∆ιορθ.Σφαλµ. στο ΦΕΚ-1630Β/03): «∆ιαδικασίες χρωµατισµού και 
ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρµανσης». 

ΑΔΑ: 772ΗΩΡ6-3ΗΖ



Τις διατάξεις της απόφασης Α.Χ.Σ. 513/2004 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 «Εναρµόνιση της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την 
ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)». 
Τις διατάξεις της απόφασης Α.Χ.Σ 514/2004 (ΦΕΚ 1490 9.10.2006) «Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
∆οκιµών», (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006.) 
Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β712-5-05) : «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και µέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών 
µηχανών εσωτερικής καύσης». 
Τις διατάξεις του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α78-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν και µε τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 
Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 53361/2006 Φ.Ε.Κ. 1503 τ. Β702-10-2006 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 31119/2008 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β728-05-2008 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 
Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α720-03-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και 
Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016(Α' 147). 
Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Α8/36824/3042/08 (ΦΕΚ1335Β/8-7-2008):«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων» (µεταφορές πετρελαίου θέρµανσης µε IX βυτιοφόρα). 
Τις διατάξεις της ΥΑ. Α2-3391/09(ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009):«Αγορανοµικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριµένα άρθρα: Άρθρο 
286«Επιτρεπόµενες σωληνώσεις στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανοµής πετρελαίου θέρµανσης» και Άρθρο 291 «Υποχρέωση ύπαρξης 
ογκοµετρητών στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανοµής πετρελαίου θέρµανσης». 
Τις διατάξεις της ΚΥΑ 460/2009/21.1.2010 (ΦΕΚ Β'67/28.1.2010) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρµογή στην τεχνική 
πρόοδο της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 «Καύσιµα αυτοκινήτων -Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών», (ΦΕΚ 
1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 
«Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13.10.1998, 
όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)». 
Την αριθµ. Φ2-1617/2010 (Φ.Ε.Κ. 1980/Β) Κ.Υ.Α. «διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωµένων 
συστηµάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων απαιτήσεις συµµόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και 
διασφάλισης των µετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Τις διατάξεις της ΚΥΑ 129/2534/20-1-2010(ΦΕΚ Β 108 4-2-10) «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών 
Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 
Τις διατάξεις της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ Β'501/29.2.2012) 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. 
Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των διαγωνισµών όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και µε τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  µε την διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α707-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και µε τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 
Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α730-09-2010 µε την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016(Α' 147). 
Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α716-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως 
κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ.94/Α/27-5-2016) και τις διατάξεις του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ.142/Α/03-08-2016). 
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α715-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προ-
πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και µε τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 
Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α7 11-04-2012» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και µε τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 
Τις διατάξεις της ΚΥΑ 94/2012(ΦΕΚ Β' 1507/4.5.2012) Τροποποίηση απόφ. ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ Β' 501/29.2.2012) «Προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ» προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 2011/63/ΕΕ 
της Ε. Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2011 «Για την τροποποίηση µε σκοπό την προσαρµογή της στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 
98/70/ΕΚ του Ε. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ (147/2.6.2011)». 
Τις διατάξεις της πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ Α'240/12-12-2012 και άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α') καθώς και της 
εγκύκλιος 3, 11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» όπως τροποποιήθηκε µε 
την υποπαράγραφο ΣΤ.21, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α707-04-2014). 
Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α729-05-2013) "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α707-04-2014) και 
την παρ. 13 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (Α' 147). 
 
Τις διατάξεις της ΥΑ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
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Τη µε αριθµό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
Την υποπαράγραφο ΣΤ.2 «άρση εµποδίων στον ανταγωνισµό στον κλάδο του λιανικού εµπορίου -ρυθµίσεις υγρών καυσίµων» του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014. 
Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών" και συγκεκριµένα το άρθρο 63. 
Τις διατάξεις της ΚΥΑ 117/2014 (ΦΕΚ 921Β 21.05.2015) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων 
προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ. 
Τις διατάξεις της ΚΥΑ 147/2015 (ΦΕΚ 293/Β/12-2-2016) Καύσιµα αυτοκινήτων αµόλυβδη βενζίνη απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών. 
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)". 
Β) Τις πιστώσεις που αφορούν:   
α) στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Εορδαίας οικονοµικού έτους 2016 και συγκεκριµένα τους κωδικούς:  
ΚΑ.. 10.6643.0000 και 20.6641.0000 
Και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Εορδαίας οικονοµικού έτους 2017 τους κωδικούς: 
Κ.Α. 10.6641.0000, 10.6643.0000,20.6641.0000, 20.6643.0000, 30.6641.0000, 30.6643.0000,35.6641.0000,και 70.6641.0000 
β) στον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΠΑΠ» οικονοµικού έτους 2016 και συγκεκριµένα τον κωδικό: ΚΑ. ????????. 
Γ)Τις αποφάσεις:  
1. η µε αρ. 1/2016 απόφαση του ∆Σ της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
2. η µε αρ. 2/2016 του ∆Σ της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
3. η µε αρ. 22/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π. 
∆) Τη µε αριθ. 132/2016 (Α∆Α: 61ΩΜΩΡ6-0ΙΑ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της παραπάνω 
προµήθειας για τις ανάγκες της υπηρεσίας του ∆ήµου και κάθε Νοµικού προσώπου σε καύσιµα για την κίνηση τροχοφόρων οχηµάτων - 
µηχανηµάτων και για την θέρµανση των κτιρίων. 
Ε) Τη µε αριθ. ______/2016 (Α∆Α: ___________) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού, έγινε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του ενδεικτικού προϋπολογισµού καθώς και ο ορισµός των επιτροπών: α) 
διαγωνισµού και β) εξέτασης ενστάσεων, και εγκρίθηκε το Πρωτογενές Αίτηµα (Α∆ΑΜ: 16REQ005202258) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
ΑΡΘΡΟ 2°: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στη συνολική δαπάνη ποσού 401.701,89€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και πιο συγκεκριµένα από τον προϋπολογισµό του έτους 2016  και 2017 του 
∆ήµου καθώς και από τα έσοδα για το οικονοµικό έτος 2016 και 2017 της Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής και Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής, 
βαρύνοντας συγκεκριµένα τους κωδικούς πιστώσεων µε στοιχεία : 
 
Κ.Α. ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟ 
10.6643.0000 
20.6643.0000  
30.6643.0000 

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ∆ήµου Εορδαίας 
33.367,32 
3.000,00 
10.000,00 

20.6641.0000 Προµήθεια πετρελαίου για κίνηση µεταφ/κών µέσων 137.020,00 
10.6641.0000 
30.6641.0000 
35.6641.0000 
70.6641.0000 

Προµήθεια βενζίνης 

3.000,00   
4.000,00   
5.000,00             
577,32 

? Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 
ΚΟΙΠΑΠ 

24.779,91 

? Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση  
Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 

107.556,98 

? Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση  
Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 

27.744,38 

10.6641.0000 
20.6641.0000 
30.6641.0000 
35.6641.0000 
70.6641.0000 

Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 

3.000,00 
10.655,98 
10.000,00 
7.000,00 
15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 401.701,89 
 
Τα ποσά που αναφέρονται ανά είδος στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το ∆ήµο και τα Ν.Π.∆.∆ όσον αφορά στη διάθεση τους. Η 
διάθεση και κατανοµή των αναφερόµενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό, για την προµήθεια των ειδών, είναι ενδεικτική και θα 
γίνεται σταδιακά και µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆, οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το διάστηµα ισχύος 
της σύµβασης και µόνο µέχρι εξάντλησης τους. Τα είδη περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
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ΑΡΘΡΟ 3°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
Η συγγραφή υποχρεώσεων 
Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
Ο προϋπολογισµός προσφοράς 
 
ΑΡΘΡΟ 4°: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣ.Η.∆ΗΣ  

__-__-____/__:__ µ.µ. 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα 
µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Π1/2390/2013 (Β 2677) {Μέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ.6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) εξακολουθεί να εφαρµόζεται η µε αριθ. Π1/2390/2013 (Β 
2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) »). 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στα άρθρα 16 και 17 της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5°: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
5.1. Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται: 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά Πρόσωπα εγκατεστηµένα 
σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως 
άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 4412/16). 
5.2. 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 (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr). 
Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται,  µέσω της ιστοσελίδας του  συστήµατος και από το  σύνδεσµο "Εγγραφείτε  ως  οικονοµικός  
φορέας"  ή εναλλακτικά  πατήστε Ctrl +κλικ  για  χρήση  της 
σύνδεσης:(http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_
1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrlstate=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=27635692143900
44) . την εγγραφή  τους  σε  αυτό (παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του). 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής 
του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης  λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
5.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα 
του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή 
µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών 
- διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα 
αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. 
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5.4 Για την ανωτέρω προµήθεια δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό και αποκλείονται υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς: 
1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/_ΕΥ 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 195της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/_ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L192 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/_ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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/_ΕΥτου Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
4198/2013 (Α' 215). 
2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης. 
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν 
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ' αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την 
επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 
∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του 
παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για 
ένα τουλάχιστον µέλος της. 
Απορρίπτεται ως απαράδεκτη:  
α) Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα στοιχεία όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας ∆ιακήρυξης και  
β) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6°: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. ΓΕΝΙΚΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα 
αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ µέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας 
του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολο τους. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, 
να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού 
του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι/προµηθευτές ή προµηθευτές χορηγητές δεν δικαιούνται ουδεµία 
αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για τους υποψηφίους οικονοµικούς 
φορείς. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καθώς και η Οικονοµική Επιτροπή επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν 
ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για το ένα (1) ή και τα δυο (2) τµήµατα (Οµάδες Α-Β) των υπό προµήθεια ειδών 
ως αυτά καθορίζονται στην επισυναπτόµενη µελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο κάθε τµήµα-Οµάδα που συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο 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. 
Μέχρι την έκδοση του τυποποιηµένου εντύπου σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν.4412/16, γίνεται δεκτή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 
Επισηµαίνονται τα εξής : 
α) Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α' 75), χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση, καθώς υπογράφονται ψηφιακά και πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 
σύνταξης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών. 
Η ως άνω δηλώσεις, ανεξάρτητα από την αναγραφόµενη σε αυτήν ηµεροµηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία µε την υποβολή 
της προσφοράς ή της αιτήσεως συµµετοχής τις οποίες συνοδεύει. 
β) Για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών 
και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14) "……..Αντί 
πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α , ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α ́.  
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο…….." 
γ) Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
δ) Εάν σε κάποια χώρα ή από κάποιο φορέα δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις για 
το σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, µπορούν να 
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο. 
ε) Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί - στην ίδια δηµοπρασία - περισσότερες από µία εταιρείες, ή ενώσεις προµηθευτών, ούτε 
να συµµετέχει για τον εαυτό του και συγχρόνως να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση 
προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. 
 
2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ). 
"Οδηγίες" σχετικά µε τη διαµόρφωση και συµπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης 
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί 
από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο 
pdf που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) σε µορφή pdf (Π1/2390/2013 (Β 2677) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την παρούσα διακήρυξη. 
1. Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δηµοσίευση και υποβολή του στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων άνω 
των ορίων που διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ παρέχονται για αναθέτουσες αρχές και οικονοµικούς φορείς στον 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες : 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  
http://www.promitheus.gov.gr  
2. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) σε µορφή αρχείο pdf, ψηφιακά 
υπογεγραµµένο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την παρούσα διακήρυξη. 
Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς προτείνεται να χρησιµοποιήσουν το 
αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειµένου να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ 
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και να παράξουν την απάντηση τους σε µορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή τους. 
Σηµειώνεται το εξής: 
Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να 
ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό 
εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 
Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF, Bullzip. 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου XML στον χώρο του δ/σµου, οι οικονοµικοί φορείς 
µπορούν να προσφεύγουν απ' ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επιτροπής 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το ΕΕΕΣ, να συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα 
δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις 
και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και νά το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σµό. 
∆ιαδικασία δηµιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ 
Ο ∆ήµος Εορδαίας έχει δηµιουργήσει για την παρούσα διακήρυξη το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (εφεξής ΕΕΕΣ) στον 
σύνδεσµο : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
Στην συνεχεία ο φάκελος που αποκαλείται eΕΕΕΣ και περιέχει το αρχείο (έγγραφο) «…………..» θα αναρτηθεί στο µε αριθµό - 
Α/Α συστήµατος________ του διαγωνισµού, στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
Η ανάρτηση γίνεται στο πλήρες σώµα του διαγωνισµού και το αρχείο (έγγραφο) «…………..» είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά µαζί 
µε άλλα έγγραφα της υποβολής προσφορών. 
Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς 
Οι οικονοµικοί φορείς κατά την εισαγωγή τους στον µε αριθµό - Α/Α συστήµατος __________ ηλεκτρονικό διαγωνισµό θα 
αναζητήσουν από το πλήρες σώµα του διαγωνισµού τον φάκελο που αποκαλείται eΕΕΕΣ ο οποίος περιέχει το αρχείο 
(έγγραφο) σε µορφή .XML. και θα το αποθηκεύσουν σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (εφεξής Η/Υ). Στην συνεχεία θα µεταβούν στον 
σύνδεσµο: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome# και στην επιλογή «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» θα 
κάνουν τηλεφόρτωση του αρχείου (έγγραφου)   που έχουν αποθηκεύσει στον Η/Υ. 
Οι οικονοµικοί φορείς πλέον έχουν πρόσβαση στο ΕΕΕΣ και καλούνται να συµπληρώσουν την ειδική ηλεκτρονική φόρµα µε τις 
ακόλουθες ενότητες και τα αντίστοιχα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τον ∆ήµο Εορδαίας. 
Αφού ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του έντυπου ΕΕΕΣ οι οικονοµικοί φορείς θα το υποβάλλουν σε µορφή .XML και µορφή σε 
.pdf αφού το υπογράψουν ψηφιακά στο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» του µε αριθµό 
-Α/Α συστήµατος________ διαγωνισµού στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
 
3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (άρθρο 63 ττκ Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 
και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας 
οικονοµικός φορέας µπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α' του N.4412/16ή µε την σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 
Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει 
στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα άρθρα 79, 80 και 81,  αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του 
άρθρου 74. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την 
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς να 
είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Υπό τους ιδίους όρους, µία ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, µπορεί να στηρίζεται 
στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
2. Στην περίπτωση συµβάσεων έργων ή συµβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης 
στο πλαίσιο σύµβασης προµηθειών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων 
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση οικονοµικών φορέων, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, από έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή. 
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4. ΓΛΩΣΣΑ 
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης. 10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση (άρθρο 53 παρ. 3 Ν. 4412/2016). 
Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 
έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα ∆ικηγόρων ή 
έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από 
την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή 
έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς µεταφραστές 
του Ν. 3712/2008. 
 
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της Π1/2390/2013 (Β 2677) 
{Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) εξακολουθεί να εφαρµόζεται η µε αριθ. 
Π1/2390/2013 (Β 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) »). 
2. Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά"  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά". 
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα]. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
3. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά" υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και 
όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. 
4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά" περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο 
διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τααπαιτούµενα από τη διακήρυξη 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 
5. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» 
τα στοιχεία που ζητούνται και υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο µόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν 
προσκλήσεως του από την Υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα 
εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Π1/2390/2013 (Β 2677) (Μέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ.6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) εξακολουθεί να εφαρµόζεται η µε αριθ. Π1/2390/2013 (Β 
2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 
7.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας ΕΕΕΣ (άρθρο 79 του Ν. 4412/2016) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 
6 παρ. 2 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), 
το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 
Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι 
πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. 
Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και 
περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 
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Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (για το 
τµήµα ή τα τµήµατα που συµµετέχει ο ανάδοχος), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
σχετικό άρθρο της παρούσας ∆ιακήρυξης (άρθρο 8). Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 
7.2 Τεχνική προσφορά 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), του οικονοµικού φορέα στην οποία να δηλώνεται: 
α) Ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης προµήθειας, συµφωνεί µε αυτούς και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος από τον ζητούµενο). 
γ) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιµων προς χρήση σε χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος κατόπιν της 
εκάστοτε παραγγελίας, (ο οποίος χρόνος δεν είναι δυνατόν να είναι µεγαλύτερος από τον µε την παρούσα ζητούµενο). 
δ) Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώµατα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη καθώς τους χρόνους που αναλαµβάνει να τα πραγµατοποιήσει. 
2. Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς για την Οµάδα Α  θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν : 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνουν: 
α) ότι οι προδιαγραφές των προσφερόµενων καυσίµων είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α της 
παρούσας διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές) ή και ανώτερες αυτών. 
β) Οι σχετικές εγκρίσεις των προϊόντων τους. 
γ) Οι νόµιµοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, 
δ) ότι η επιχείρηση έχει ενταχθεί και διαθέτει σύστηµα εισροών-εκροών, εγκεκριµένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 
Αντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρµόδια διοικητική αρχή. 
Αναλυτική  κατάσταση  (ταχυδροµική  διεύθυνση,  ονοµατεπώνυµο  πρατηριούχου,  τηλέφωνο)  των πρατηρίων, από τα οποία 
θα πραγµατοποιείται ο εφοδιασµός των υπηρεσιακών οχηµάτων. 
Αναλυτική κατάσταση (αρ. κυκλοφορίας, ταχυδροµική διεύθυνση, επωνυµία, τηλέφωνο) των βυτιοφόρων οχηµάτων, από τα 
οποία θα πραγµατοποιείται ο εφοδιασµός των δεξαµενών των Υπηρεσιών. 
3.Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς για την Οµάδα Β θα πρέπει επιπλέον να  καταθέσουν: 
3.1.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνουν: 
α) ότι οι προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α της 
παρούσας διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές) ή και ανώτερες αυτών. Θα συµπληρωθεί και θα υποβληθεί ο πίνακας 
συµµόρφωσης του Παραρτήµατος Α. 
β) ότι τα προσφερόµενα πολύτυπα {πολλαπλής ρευστότητας) λιπαντικά (λοιπά ειδή) προϊόντα πληρούν τις ισχύουσες εθνικές 
προδιαγραφές (Κ Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β712-5-05)) και ανταποκρίνονται στις αναφερόµενες διεθνείς προδιαγραφές 
CCMC ή ACEA (ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) & ΑΡΙ (Αµερικάνικο Πετρελαϊκό 
Ινστιτούτο). 
γ) ότι είναι πρόσφατης παραγωγής (Α' εξαµήνου 2016 και µετά) 
δ) ότι η συσκευασία των λιπαντικών θα είναι κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται µε όλες τις επισηµάνσεις (επί της 
συσκευασίας) και σύµφωνα πάντα µε την κείµενη ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
ε) τη χώρα προέλευσης των λιπαντικών που προσφέρουν, το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασης του. 
3.2 Αντίγραφο της έγκρισης κυκλοφορίας του διαγωνιζοµένου που έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. 
3.3 Τις σχετικές εγκρίσεις των προϊόντων τους και τα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των  κατασκευαστών σε µορφή .pdf 
ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση  θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά  υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόµενα στα prospectus, πρέπει να 
κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής των λιπαντικών και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή 
εκπροσώπους. 
3.4. Θα συµπληρωθεί και θα υποβληθεί ο πίνακας συµµόρφωσης του Παραρτήµατος Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) και θα 
υποβληθούν όλα τα από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ζητούµενα στοιχεία/δηλώσεις/πιστοποιήσεις.  
Επισηµαίνεται: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγµατα στο Γενικό 
Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
Ο ποιοτικός και δειγµατοληπτικός έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης 
αυτών όταν συµπληρωθεί το ήµισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα Κm ή ώρες) των λιπαντικών. 
Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς ή η µη 
προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό 
αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό. 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις µε 
αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο. 
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Επισηµαίνεται ότι η µη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει τις αρχές της 
διαφάνειας, της ισότητας συµµετοχής καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισµού στις διαδικασίες για την κατάρτιση των 
δηµοσίων συµβάσεων. 
ΑΡΘΡΟ 8° : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα, (άρθρο 72 παρ. 
3 του Ν. 4412/2016). 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα 
λαµβάνονται υπ' όψιν. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο 
ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που θα τις εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνουν τα  ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο (άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/16). 
Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως, ότι το 
ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, κ.λ.π. όροι, αφορούν τις παρεχόµενες από τις Τράπεζες 
εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται µε εγγυητική 
επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάµενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις µη 
προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηµατικό ποσό για δικό 
του λογαριασµό. Συνεπώς οι ως άνω αναφερόµενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως µη συνάδοντες µε τη 
φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραµµάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. 
(Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 70991/27.05.2013). 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει 
το (δύο) 2 επί τοις % της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ Ια του 
Ν.4412/16). 
Για το σύνολο της 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ ποσό 5.743,00 ευρώ. 
Για το σύνολο του 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ποσό  737,00 ευρώ. 
Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για τη µία (1) ή και τις δυο (2) οµάδες της σύµβασης, 
το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ και τα ποσά των εγγυητικών επιστολών 
αθροίζονται αντίστοιχα. 
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 (άρθρο 72 παρ Ια του Ν.4412/16). 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται 
από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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 (άρθρο 72 παρ Ια του Ν.4412/16). 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν: 
- ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 73 έως 78 του Ν.4412/16, 
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή 
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δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης (άρθρο 72 παρ Ια του Ν.4412/16). 
5. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, 
 ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του Ν. 
4129/2013 (Α'52 . 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της 
σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ 1β του 
Ν.4412/16). 
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο 
παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, κατά 
δύο (2) µήνες. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του 4412/16, 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. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, 
(άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως (άρθρο 72 
παρ 1β του Ν.4412/16). 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης, (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/16). 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 
Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της 
ποσότητας των αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση τους 
απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου, (άρθρο 72 παρ 8 του Ν.4412/16). 
ΑΡΘΡΟ 9°: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο 
Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της Π1/2390/2013 (Β 2677) (Μέχρι 
την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) εξακολουθεί να εφαρµόζεται η µε αριθ. 
Π1/2390/2013 (Β 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) ») 
2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και,  
β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του 
παρόντος διαγωνισµού. 
3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά 
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 
και συγκεκριµένα : 
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7.1 της παρούσας διακήρυξης (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής). 
β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 7.2 της παρούσας διακήρυξης 
(1) Τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 
4. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν 
εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
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µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν 
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της 
προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf. 
Προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου Εορδαίας. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - 
τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συµµετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί 
από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή, Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του 
παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη 
τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε 
βάση τις εν λόγω διατάξεις. 
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η 
οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
9. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
10. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο 
διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριµένα:. 
α. Η προσφερόµενη έκπτωση πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι 
διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
β. Οι τιµές που προκύπτουν µε την προσφερόµενη έκπτωση πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα 
αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
11. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η 
Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονοµική 
προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
Η οικονοµική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας) συντάσσεται και εγγράφως σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
παραρτήµατος Γ και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον 
έχοντα δικαίωµα για αυτό. 
Περιπτώσεις ειδών που η τιµολόγηση τους σχετίζεται µε τα ∆ελτία πιστοποίησης τιµών, για λόγους σύγκρισης των 
προσφορών, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς (οπωσδήποτε στο έντυπο, στην δε ηλεκτρονική 
πλατφόρµα µόνο όταν τούτο είναι δυνατό από το στήσιµο του διαγωνισµού) την τιµή µε έως τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) 
που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη (ενδεικτικό προϋπολογισµό) για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών (πετρέλαιο κίνησης , αµόλυβδη 
βενζίνη & πετρέλαιο θέρµανσης ). 
Αναλυτικά παρατίθενται οι τιµές αναφοράς (για τα είδη µε ποσοστό έκπτωσης) για σύγκριση των προσφορών ως εξής 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ 
Πετρέλαιο κίνησης 850 
Πετρέλαιο θέρµανσης 613 
Βενζίνη 1127 

Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωση 5% επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
∆ιακήρυξη) για το είδος Πετρέλαιο κίνησης. 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρωθεί ως τιµή προσφοράς 850,00 - 
(850,00 χ 5%) [42,50]=807,50. 
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Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω τιµή αναφοράς σύµφωνα µε το παράδειγµα γίνεται για να αποτυπωθεί έµµεσα 
και µε τη ζητούµενη ακρίβεια το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιµή πώλησης. 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρωθεί ως τιµή 
προσφοράς , το ποσοστό της έκπτωσης το οποίο θα αναγραφή ολογράφως και αριθµητικώς . 
Για την τελική τιµή µετά την παράδοση-παραλαβή των ειδών ισχύουν τα αναφερόµενα σύµφωνα µε την παρ.1 
του άρθρου 11 της παρούσας. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα 
και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς, σε µορφή pdf. 
12. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του 
(υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
13. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ 
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη 
εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ 
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
14. 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 6 της Π 1/2390/2013 (Β 
2677). 
15. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς 
τους. 
16. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της 
προσφοράς. 
17. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση –προσφυγή όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 
13 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 
18. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις 
µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 
αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
19. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολο τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς 
20. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
21. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. 
22. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 
στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη 
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 
διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη 
των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις 
εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
23. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 
Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
24. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει 
χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για 
λογαριασµό του. 
25. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για ένα (1) ή και τα δυο (2) τµήµατα (Οµάδες) των υπό προµήθεια ειδών, ως αυτά 
καθορίζονται στην επισυναπτόµενη µελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στο 
τµήµα (Οµάδα) που συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος 
26. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο 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, (άρθρο 96 παρ 7 του Ν.4412/16). 
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ΑΡΘΡΟ 10ο  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγµατα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν εντός 
πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση (αναρτηθείσα στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr). Όποτε η επιτροπή 
το κρίνει σκόπιµο, θα µπορεί να γίνει ανάλυση δείγµατος από διαπιστευµένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή 
οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα µε τη 
φύση του προς προµήθεια υλικού και τη µορφή του ελέγχου. Αν δεν µπορούν να εφαρµοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι 
διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια του ιδιωτικού τοµέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των 
εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεσιν εξέτασης, (άρθρο 214 παρ 13 του Ν.4412/16). 
Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης βαρύνει τον προµηθευτή, (άρθρο 
214 παρ 14 του Ν.4412/16). 
Η µη προσκόµιση δείγµατος δεν είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  ΤΙΜΕΣ 
Η οικονοµική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας) συντάσσεται και εγγράφως σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παρατήµατος Γ και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον 
έχοντα δικαίωµα για αυτό. 
Για τα είδη της Οµάδας Α  ( πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης και αµόλυβδη βενζίνη), θα δοθεί το ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από την ∆/νση Εµπορίου της Π.Ε. 
Κοζάνης, Μέσης Χονδρικής Τιµής πώλησης του είδους. Οι τιµές θα δίδονται κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και όπως 
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών. 
Για τα είδη της Οµάδας Β  (ελαιολιπαντικά & πρόσθετα) θα δίδονται οι τιµές µονάδος του  είδους. 
Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη 
σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και θα δοθεί 
υποχρεωτικά επί των ισχυουσών τιµών σε Ευρώ. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών. 
Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η 
ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται 
αµαχητί ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία και δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές και η 
συνολική τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επίσης προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής ή δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις 
της. 
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωµένος να αναφέρει στο ∆ήµο, περιπτώσεις µείωσης τιµών µετά την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. Παρόµοιες ανακοινώσεις µετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 
Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο υποψήφιος ο οποίος και 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται 
να προβεί σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη. 
Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από µεταγενέστερα γεγονότα ή µετρήσεις αφού η προσφορά 
είναι εξ ορισµού της επιλογής του προµηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων µετρήσεις. 
Στην ηλεκτρονική πλατφόρµα θα συµπληρωθούν οι τιµές (καθαρή αξία ανά κιλό, τεµάχιο λίτρο, τµήµα ειδών) 
χωρίς ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12°: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµέρες προσµετρούµενος από την εποµένη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισµό. Καµία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιµίας προς τα 
ξένα νοµίσµατα. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ 1 
του Ν.4412/16). 
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός 
αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
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όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς, (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16). 
4. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της σύµβασης την παράταση της 
διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύµβασης αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 13°: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της 
∆ιοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισµού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 361) . 
Ένσταση-προσφυγή µπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 [µέχρι την 1-
1-2017 (ηµεροµηνία έναρξης του Βιβλίου IV) (άρθρο 376 του Ν.4412/16, παράγραφος 12)]. 
Η ένσταση- προσφυγή κοινοποιείται µε µέριµνα του προσφεύγοντος, στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου, από 
τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της ένστασης- προσφυγής. 
Η άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, (άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/16). 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο, (άρθρο 127 παρ.2Ν.4412/16). 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, (άρθρο 127παρ.3Ν.4412/16). 
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόµενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ' της 
παρ. 1 του άρθρου 98, των υποπεριπτώσεων αα' της περίπτωσης β', της υποπερίπτωσης βββ' της υποπερίπτωσης ββ' της 
περίπτωσης β' καθώς και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 
εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 100: «4.Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία 
έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η, σύµφωνα µε το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε 
εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).» 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται, για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται, µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους 
οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της 
Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΑ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά 
ισχύουν. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού, 
ελέγχονται για την νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους, κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της 
σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 14°: ΠΡΟΣΥΜΑΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η διαδικασία του παρόντος 
διαγωνισµού υπόκειται σε προ-συµβατικό έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και µόνο αν αυτός αποβεί θετικός 
υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 15°: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 
αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα 
έγγραφα της σύµβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105. 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
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β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση 
του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 
ανάθεση αντικείµενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 
ε) στην περίπτωση όπως παραγράφου 4 του άρθρου 97, 
στ) για όπως επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, 
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή 
να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα 
αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 
συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε 
τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή 
µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 16°: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, 
από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού -Ε∆∆), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται, (δηλ. στις __/__/____ και 
ώρα __:__µ.µ ) από τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι ή τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή τον υπάλληλο έχοντα κωδικό πρόσβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, που θα εισαγάγει τους κωδικούς 
παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης. 
Αν η συνεδρίαση της αρµόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του  ∆ιαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. 
βλάβη στο ΕΣΗ∆ΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα µία (1) εργάσιµη ηµέρα µετά από την 
αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης.  Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο ∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µήνυµα µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους για την αναβολή και 
την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
3. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς µέσω της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
4. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και οι προσφέροντες, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προκειµένου να λάβουν γνώση. 
 
ΑΡΘΡΟ 17°: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 
∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
α) Στην ηµεροµηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. 
Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το 
σύστηµα. 
β) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε 
έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη 
«Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 
Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται. 
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γ) Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό 
αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από 
τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητα τους - σύµφωνα µε τα ισχύοντα - καθώς και των τεχνικών 
προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
ε) Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από το ∆ήµο Εορδαίας, 
µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά - µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες 
χρήστες - οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες -οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις - συµπληρώσεις 
εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 
στ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή 
έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το 
οποίο και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) στους συµµετέχοντες. 
ζ) Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που αρχικά 
κρίθηκαν «ως τυπικά µη αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν.  
η) Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του 
διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 
∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς» 
α) Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την 
άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων 
για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό 
µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών. 
β) Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 
Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 
συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
γ) Γίνεται η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των 
όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε 
πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. 
δ) Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση 
αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε 
χρήση του Συστήµατος, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 
Επισήµανση: Σηµειώνεται ότι , όταν -κατά την εξέταση του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς στην 
περίπτωση ενός µόνο συµµετέχοντος - βρεθούν πλήρη και παραδεκτά τα δικαιολογητικά , τα πρακτικά της Επιτροπής περί αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς και περί αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς , µπορούν να εισαχθούν σε ενιαίο εισηγητικό 
προς την Ο.Ε. του ∆ήµου Εορδαίας για λήψη ενιαίας απόφασης έγκρισης τους και ανάδειξης προσωρινού µειοδότου του 
αποτελέσµατος. 
∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης». 
α) Ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται συστηµικά εντός προθεσµίας δώδεκα (12) ηµερών να υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος www.promitheus.gov.gr σε µορφή αρχείου, pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα δικαιολογητικά (µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) προσκοµίζονται από 
τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14)) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Η προσκόµιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα - δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, 
στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 
α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας που διενεργεί το διαγωνισµό 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης, 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - µειοδότη. 
β) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό 
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µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα και λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
γ)Στην συνεχεία διενεργείται διεξοδικός έλεγχος των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης και η επιτροπή µε πρακτικό της εισηγείται/γνωµοδοτεί 
αντίστοιχα για τις εξής περιπτώσεις : 
α) επί της αποδοχής ή µη των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης, 
β) επί της κήρυξης του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, 
γ) µαταίωση της διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 3, 4 ή 5 του Ν. 4412/16, 
δ) κατακύρωσης της σύµβασης. 
δ) Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. 
Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω 
ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Φυσικά πρόσωπα 
1. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς. 
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο 
ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά : 
α) φορείς επικουρικής ασφάλισης, 
β) οργανισµούς κύριας ασφάλισης, 
γ) όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισµό, 
δ) περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, 
ε) όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως οικονοµικός φορέας είναι ενήµερος ως 
προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), το οποίο να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης . 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 
αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει η άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, και ότι είναι εγγεγραµµένοι σε ένα 
από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' (Ν.4412/16) ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα 
αυτό.  
5.Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα του άρθρου 6.1 παρ. 1 της παρούσας ∆ιακήρυξης,.  
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
φυσικά πρόσωπα 
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές ΙΚΕ Ο.Ε και Ε.Ε 
διαχειριστές Ε.Π.Ε 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα 
πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή ράί τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 
Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
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Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
Συνεταιρισµοί 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
Ενώσεις προµηθευτών 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
2. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 
του Ν.4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 
104του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε 
το άρθρο 72 του Ν.4412/16 , εφόσον είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, (άρθρο 103 παρ. 3 
του Ν.4412/16). 
3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 
του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/16 εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται, (άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.4412/16). 
4. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74  του Ν.4412/16 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε 
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16 , καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, είχε προσκοµισθεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/16, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
και το άρθρο 75 του Ν.4412/16  η διαδικασία µαταιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 5 του Ν.4412/16).    
Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των παραπάνω δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 
Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους 2, 3 ή 4 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του 
Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει, (άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/16) 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον 
απαιτείται και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση, (άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 
Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν 
δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, (άρθρο 26 παρ.6 και άρθρο 32 
παρ.1 Ν.4412/2016). 
Άγονος διαγωνισµός 
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Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία: 
είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής 
είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν είναι κατάλληλη, 
εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και 
µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή µετά από αίτηµα της. 
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν είναι άσχετη µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77. (άρθρο 32 παρ.2α Ν.4412/2016). 
Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούµενης 
παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ 2, περ γ (δδ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α-15/9/2011) οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών 
που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων, εκδίδονται µετά 
από σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, εφόσον οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας τους, στο πεδίο 
εφαρµογής άνω των ορίων. 
Η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε εργασίµων (15) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου 
απόφασης στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ, συνοδευόµενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας 
τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση 
σύµβασης, η Αρχή δύναται µε απόφαση της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως 
άνω προθεσµία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
ΑΡΘΡΟ 19°: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η 
εγγυητική συµµετοχής. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 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. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συµβάσεως, ο φορέας της 
προµήθειας µπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προµηθείας στον επόµενο κατά σειρά προµηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισµός, ή στον µεθεπόµενο αν δεν αποδεχθεί ο επόµενος. 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του 
µειοδότη που έγινε αποδεκτή από Την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' toy N4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητας τους (άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 
4412/16). 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα 
αρχή παράδοση των καυσίµων. 
Η παράδοση-παραλαβή των καυσίµων (Πετρέλαιο Κίνησης, Αµόλυβδη Βενζίνη & Πετρέλαιο Θέρµανσης) θα πραγµατοποιείται 
εντός των ορίων του ∆ήµου, στις εγκαταστάσεις (πρατήρια - βυτιοφόρα οχήµατα) όπως αυτά θα δηλωθούν στην τεχνική 
προσφορά. 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 
Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
Την συµφωνηθείσα τιµή. 
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Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη.  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
Τον τρόπο παραλαβής. 
Τον τρόπο πληρωµής. 
Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και για τα Νοµικά Πρόσωπα από τον Πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. 
Η σύµβαση τροποποιούνται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και έχουν 
αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα 
 
ΑΡΘΡΟ 20°: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρθρ. 221 του Ν. 
4412/2016: 
-Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που έχει οριστεί. 
-Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 Ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
-Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ήµου. 
-Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 21°: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Οι Φορείς για τους οποίους γίνεται η προµήθεια, διατηρούν το δικαίωµα να παρατείνουν ύστερα από σύµφωνη γνώµη και των 
δύο µερών, την ισχύ της σύµβασης, για τρεις (3) το πολύ µήνες, ή και µέχρι την ανακήρυξη νέου µειοδότη και πάντως όχι 
πέραν του τριµήνου, (Πράξη VI τµήµατος 24/2003, Πράξη ΣΤ' Κλιµακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 
99/2010, Απόφαση VI τµήµατος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο µέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 
α) ∆εν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων στο πλαίσιο των προβλεποµένων από 
την αρχική διακήρυξη - και δεν αφορά σε επαύξηση του οικονοµικού της αντικειµένου. 
β) Η παράταση θα γίνει µε τους ίδιους όρους και τιµές µε αυτές της αρχικής σύµβασης. 
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησης της 
 
ΑΡΘΡΟ 22°: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της έκαστης σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της 
υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 23° : ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Η προσφερόµενη συνολική τιµή έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά επί των 
ισχυουσών τιµών σε Ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα είδη που θα προσφερθούν µε τιµές µονάδος. 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειµένων διατάξεων, µε όλους τους 
φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης 
Στα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης σύµφωνα µε τα δελτία 
πιστοποίησης τιµών Μέση λιανικής Τιµή πώληση του είδους, θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον καθαρό 
ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόµιµες κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης. 
Όσον αφορά είδη της Α Οµάδας, η πληρωµή της αξίας (Πετρέλαιο Κίνησης & Αµόλυβδη Βενζίνη) θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικών 
ενταλµάτων πληρωµής κάθε µήνα σύµφωνα µε τα δελτία παραλαβής που θα υποβάλλονται σε συγκεντρωτική κατάσταση το τιµολόγιο 
του προµηθευτή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Ενώ για το είδος (Πετρέλαιο Θέρµανσης) η καταβολή του 
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τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά µετά από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής. 
Όσον αφορά είδη της Β Οµάδας, η πληρωµή της αξίας θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και η καταβολή του 
τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά µετά από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 24°: ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙ∆ΩΝ-ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Η µεταφορά και η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση 
από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Επισηµαίνεται ότι, ο ανάδοχος για τον καθένα από τους παρακάτω φορείς θα εξυπηρετεί σε καύσιµα 
όλα τα οχήµατα, µηχανήµατα και όλα τα κτίρια εντός της εδαφικής περιφέρειας του ή ∆ήµου, τα οποία είναι υπό τη διαχείριση των φορέων. 
Για τα καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη) ισχύουν και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 των Τεχνικών 
Προδιαγραφών του Παραρτήµατος Α. 
Όσον αφορά τα είδη της Α Οµάδας 
Η παραλαβή των καυσίµων (Πετρέλαιο Κίνησης & Αµόλυβδη Βενζίνη) θα πραγµατοποιείται, στις εγκαταστάσεις (πρατήρια) 
όπως αυτά θα δηλωθούν στην τεχνική προσφορά. Το πετρέλαιο κίνησης µπορεί να παραδίδεται και στο χώρο των συνεργείων 
του ∆ήµου ανάλογα µε τις ανάγκες.  
Η παραλαβή των καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά από τα οχήµατα του ∆ήµου κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας όπου θα αναγράφεται ο 
αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η ποσότητα σε λίτρα η τρέχουσα τιµή και θα φέρει την υπογραφή του αρµόδιου υπαλλήλου και που 
θα παραλαµβάνει την αναγραφόµενη ποσότητα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε καύσιµα τα οχήµατα του ∆ήµου καθηµερινές, Σαββατοκύριακα, Αργίες και σε περιόδους 
απεργιών που σχετίζονται µε την τροφοδοσία καυσίµων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχηµάτων του 
∆ήµου κατά προτεραιότητα.  
Η παράδοση-παραλαβή των καυσίµων (Πετρέλαιο Θέρµανσης ή πετρέλαιο κίνησης) θα πραγµατοποιείται από τα βυτιοφόρα 
οχήµατα (όπως αυτά θα δηλωθούν στην τεχνική προσφορά του), στις κατά τόπους δεξαµενές για το πετρέλαιο θέρµανσης:  α) των 
κτιρίων του ∆ήµου Εορδαίας, β) των κτιρίων του ΚΟΙΠΑΠ, και γ) των κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Α'/θµιας Εκπαίδευσης και των κτιρίων 
της Σχολικής Επιτροπής Β'/θµιας Εκπαίδευσης κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στις εγκαταστάσεις των 
συνεργείων του ∆ήµου. . 
Επισηµαίνεται ότι για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και 
πιστοποιούµενης σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών - από την ∆/νση Εµπορίου της Π.Ε. Κοζάνης, Μέσης Χονδρικής 
Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, τα τιµολόγια θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια δελτία 
πιστοποίησης Μέσης χονδρικής Τιµής πώλησης του είδους. 
Σε καµία περίπτωση δεν θα συµπεριλαµβάνονται στα τιµολόγια - δελτία αποστολής, είδη από διαφορετικά τµήµατα, ως έχουν 
καθορισθεί στην µελέτη της υπηρεσίας. 
Η πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνεται κάθε µήνα σύµφωνα µε τα δελτία παραλαβής που θα υποβάλλονται σε συγκεντρωτική 
κατάσταση και το τιµολόγιο του προµηθευτή. 
Όσον αφορά τα είδη της Β Οµάδας  
Η παράδοση -παραλαβή των λιπαντικών και των πρόσθετων θα γίνεται τµηµατικά καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης που θα προκύψει 
µε φροντίδα και δαπάνες του ανάδοχου στο χώρο των συνεργείων του ∆ήµου, στην πρώην ΑΕΒΑΛ, µετά από συνεννόηση µε την 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής και τον αποθηκάριο. Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή της εντολής. 
Η συσκευασία των λιπαντικών πρέπει να είναι κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται µε όλες τις επισηµάνσεις (επί της συσκευασίας) 
και σύµφωνα πάντα µε την κείµενη ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Εορδαίας και το 
Νοµικά Πρόσωπα δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, κατά τον προσφορότερο 
για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές ή τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την 
απόρριψη των παραλαµβανόµενων ειδών των Οµάδων Α ή Β. 
Τα έξοδα προετοιµασίας και µεταφοράς των προς προµήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο υπέρ του 
οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια. 
Σε καµία περίπτωση δεν θα συµπεριλαµβάνονται στα τιµολόγια - δελτία αποστολής είδη από διαφορετικά τµήµατα ειδών ως έχουν 
καθορισθεί στην µελέτη της υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 25": ∆οκιµές - ∆ειγµατοληψία 
Ο ∆ήµος Εορδαίας και οι φορείς για τους οποίους γίνεται η προµήθεια διατηρούν το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου του υπό 
προµήθεια καυσίµου τόσο στην περίπτωση παράδοσης της ποσότητας µε βυτιοφόρο όχηµα του προµηθευτή σε δεξαµενή όσο και σε 
περίπτωση που τα καύσιµα παραδίδονται απευθείας στα οχήµατα της Υπηρεσίας µέσω εφοδιασµού από τα πρατήρια καυσίµων. 
Στην περίπτωση εφοδιασµού των υπηρεσιακών δεξαµενών µε βυτιοφόρο όχηµα του προµηθευτή µπορεί να πραγµατοποιείται δειγµατοληψία 
σε όλες τις παραδόσεις αλλά χωρίς υποχρέωση ελέγχου όλων των δειγµάτων από την Υπηρεσία. 
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Θα λαµβάνονται -παραδίδονται δείγµατα σε όγκο και συσκευασία, καθορισµένα από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις (Νοµικό πλαίσιο ελέγχων- κυρώσεων: ν. 2960/2001 « Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» όπως ισχύει, ν. 3054/2002 
όπως ισχύει, ν. 2873/2000 όπως ισχύει, ν. 2093/92 όπως ισχύει, Ποινικός κώδικας άρθρο 187 όπως ισχύει, Αγορανοµική διάταξη 7/2009 
όπως ισχύει). 
Ο ποιοτικός έλεγχος (εργαστηριακές δοκιµές), όταν γίνεται, θα πραγµατοποιείται βάση των µεθόδων ελέγχου που περιγράφονται στις 
προαναφερόµενες αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου. Τα δείγµατα θα αποστέλλονται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, 
προκειµένου να διαπιστώνεται η συµφωνία µε τα προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές και τη σχετική νοµοθεσία. Εν συνεχεία 
και µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων από το Γ.Χ.Κ., θα πραγµατοποιείται η παραλαβή της ποσότητας καυσίµου από την 
αρµόδια επιτροπή 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόµενα είδη δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, θα 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει η νοµοθεσία περί προµηθειών του ∆ηµοσίου. 
Η δαπάνη προµήθειας δοχείων δειγµατοληψίας, αποστολής των δειγµάτων στο Γ.Χ.Κ. και των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον 
προµηθευτή 
 
ΑΡΘΡΟ 26°: ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΝΟΜΩΝ 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη ή υπάρχει ασάφεια, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των Νόµων που αναφέρονται 
στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 27°: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Το πλήρες σώµα της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 
στην διαδικτυακή πύλη ΕΣΗ∆ΗΣ. 
στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας, και επιπλέον θα δηµοσιευτεί περίληψη: 
Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Στο Φ.Ε.Κ. 
Σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες. 
Σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες. 
 
 
 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   200/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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