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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 149/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 10557/20-5-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε 
το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-
2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την «Απευθείας ανάθεση Προµήθειας Καυσίµων λόγω κατεπείγοντος, µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 
του Ν. 4412/2016, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισµό των όρων της διαπραγµάτευσης, 
τον ορισµό τριµελούς Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης και την τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και την 
υπ’αριθµ 10533/20-5-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«ΘΕΜΑ: «Προσφυγή σε διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης» 
 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. εi και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[η Οικονοµική Επιτροπή] 
εi) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, 
υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις 
έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που 
υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]» 
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Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο µέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα 
αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους 
ευθύνη.» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής των άρθρων 22 
παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι 
ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: 
 
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισµένο συµµετέχοντα, σύµφωνα µε την 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, µε την παράγραφο 3, µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την 
παράγραφο 6, 
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή 
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προµηθειών που είναι εισηγµένες 
και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4. 
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους όρους της πρόσκλησης, 
όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο µε την ανάθεση της 
σύµβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούµενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται µε βάση 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης γίνεται από τριµελές 
όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόµενο όργανο για 
κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.» 
 
Στο ∆ήµο µας διενεργήθηκε διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων ∆ήµου 
Εορδαίας και των Νοµικών του Προσώπων για ένα έτος», ο οποίος  προκηρύχτηκε µε την 4931/8-3-2021 
διακήρυξη (21PROC008250278) και η αποσφράγιση των προσφορών - δικαιολογητικών συµµετοχής  έγινε 
στις 15/4/2021. Κατόπιν συντάχθηκε το 8018/15-4-2021 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού , το οποίο µας 
κοινοποιήθηκε µε το υπ΄ αριθµ. 8022/15-4-2021 διαβιβαστικό. Η Οικονοµική επιτροπή, µε την υπ’ αρ. 
104/2021 απόφαση της, ενέκρινε το παραπάνω πρακτικό, κήρυξε άγονο τον διαγωνισµό και αποφάσισε  την 
επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Λόγω του ότι η επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισµού είναι µια διαδικασία που απαιτεί χρόνο για την 
ολοκλήρωση του και για την αποφυγή προβληµάτων στην εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου και 
ειδικότερα στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξάπλωσης της πανδηµίας 
του κορωναϊού, προτείνουµε για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται έως την ολοκλήρωση της ανωτέρω 
διαδικασίας να προβούµε σε «Απευθείας ανάθεση Προµήθειας Καυσίµων, λόγω κατεπείγοντος, µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 
του Ν. 4412/2016. 
 
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας &  Ποιότητας Ζωής σε απάντηση του 9511/10-5-2021 εγγράφου, 
µας διαβίβασε την υπ’ αρ.  36/2021  µελέτη µε τίτλο «Προµήθεια  υγρών καυσίµων για τις άµεσες ανάγκες 
του ∆ήµου Εορδαίας», ποσού 99.477,76 €. Το ποσό αυτό υπολογίζεται ότι θα βαρύνει τους κάτωθι 
κωδικούς του  προϋπολογισµού έτους 2021: 

Κωδικός Περιγραφή 
Προτεινόµενο 
ποσό 

10.6641.0000 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. 5.000,00 
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Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 

20.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. 
Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 60.477,76 

30.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. 
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 24.000,00 

35.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. 
Υπηρεσία Πρασίνου 10.000,00 

ΣΎΝΟΛΟ   99.477,76 

 
Λόγω µη ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων θα πρέπει να προβούµε στην αντίστοιχη τροποποίηση και 
συγκεκριµένα: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 
19-5-2021 

Πρόταση 
για 

τροποποίη
ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

10.6641.0000 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων. Οικονοµικές και ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες 13.000,00 5.000,00 18.000,00 

20.6641.0000 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισµού 160.000,00 60.477,76 220.477,76 

30.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 90.000,00 24.000,00 114.000,00 

35.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία Πρασίνου 45.000,00 10.000,00 55.000,00 

70.8111.0002 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών 788.553,93 -99.477,76 689.076,17 

ΣΎΝΟΛΟ     0,00   
 
Στο άρθρο 75 του N. 3463/06 ορίζεται ρητά η αρµοδιότητα των ΟΤΑ για τη µέριµνα και λήψη µέτρων για την 
προστασία της δηµόσιας υγείας. Η έγκαιρη και ολοκληρωµένη αποκοµιδή των αστικών αποβλήτων είναι 
ακόµη πιο επιτακτική την περίοδο αυτή, λόγω  των ιδιαίτερων συνθηκών εξάπλωσης της πανδηµίας του 
κορωναϊού, καθώς κατά την επί µακρόν παραµονή τους στους κάδους και έξω από αυτούς, τα απόβλητα 
αποσυντίθεται, αυξάνεται το µολυσµατικό τους φορτίο και δηµιουργούνται καταστάσεις εντόνως 
αντιαισθητικές, οχληρές και ανθυγιεινές. Παράλληλα η αύξηση των φορέων µετάδοσης ασθενειών (έντοµα, 
τρωκτικά αλλά και άλλα ζώα) αλλά και οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες (υψηλή θερµοκρασία, αέρας 
βροχοπτώσεις) επιδεινώνουν την κατάσταση και αυξάνεται ο κίνδυνος µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών. 
 
Η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του 
αυξηµένου επιδηµιολογικού φορτίου και των θετικών νέων κρουσµάτων που καταγράφονται καθηµερινά στην 
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενώ η ολοκλήρωση του επαναληπτικού διεθνή διαγωνισµού 
απαιτεί την τήρηση συγκεκριµένων προθεσµιών. Τα ανωτέρω καθιστούν επιτακτική την απευθείας ανάθεση 
Προµήθειας Καυσίµων για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): ‘Κατεπείγοντα 
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισµού της διάδοσής του’: 
3 α. Κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων της παρ. 1 για προµήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών µε την 

αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις 
προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την περ. γ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).  
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  β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων γίνεται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την 
ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία 
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώτη µετά την 
ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλογικά και στα 
νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την «Απευθείας ανάθεση 
Προµήθειας Καυσίµων λόγω κατεπείγοντος, µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση» σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, 
τον καθορισµό των όρων της διαπραγµάτευσης, τον ορισµό τριµελούς Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης και την 
τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021 όπως αυτή αναφέρετε παραπάνω.» 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος πρότεινε τα µέλη που θα απαρτίζουν την επιτροπή διενέργειας της 
διαπραγµάτευσης. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.  
                               

Αριθµ. Απόφ. 149/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

3. το άρθρο 75 του N. 3463/06 ορίζεται ρητά η αρµοδιότητα των ΟΤΑ για τη µέριµνα και λήψη µέτρων για 
την προστασία της δηµόσιας υγείας 

4. το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): ‘Κατεπείγοντα µέτρα 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισµού της διάδοσής του’ 

5. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 

6. την υπ’ αριθ. 10533/20-5-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Εισηγείται  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε δεσµευτική ισχύ σύµφωνα µε το προαναφερόµενο νοµικό πλαίσιο,  
την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ έτους 2021  ως εξής: 

 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 
19-5-2021 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

10.6641.0000 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων. Οικονοµικές και ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες 13.000,00 5.000,00 18.000,00 

20.6641.0000 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 160.000,00 60.477,76 220.477,76 

30.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 

90.000,00 24.000,00 114.000,00 
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µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 

35.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία Πρασίνου 45.000,00 10.000,00 55.000,00 

70.8111.0002 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών 788.553,93 -99.477,76 689.076,17 

ΣΎΝΟΛΟ     0,00   

 

2.Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,  χωρίς δηµοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος 
για την ανάθεση της προµήθειας  µε τίτλο « Προµήθεια υγρών Καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Εορδαίας» σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/16.  

3.Εγκρίνει  την 36/21  µελέτη & τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις άµεσες 
ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας , πρ/σµού δαπάνης 99.477,76 €  και καθορίζει τους όρους διαπραγµάτευσης , 
ως εξής: 

  

 

 

 
 
 
 

Όροι διαπραγµάτευσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις άµεσες ανάγκες του ∆ήµου 
Εορδαίας  

 
 
 
 

 

 

∆ιενέργεια  διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, του Άρθρου 32 παρ.γ΄, 
του Ν.4412/2016, 

 

ΑΔΑ: 9Ι31ΩΡ6-ΨΓΥ



 6

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση 25ης Μαρτίου 25 

Πόλη Πτολεµαϊδα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 50200 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS ΕL 431 

Τηλέφωνο (+30) 2463350113 

Φαξ (+30) 2463350113 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  grprom1@ptolemaida.gr 

grprom@ptolemaida.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες ∆επάστα Ευαγγελία, Κεσίδου Παρασκευή 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ptolemaida.gr/ 

Φορέας υλοποίησης ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Εορδαίας (µη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στους Φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριµένα στον υποτοµέα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού (ΟΤΑ 
Α΄). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. 

 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 ώς ισχύει , οι όροι της 
παρούσας ∆ιακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν 
σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής της, ο ∆ήµος/νοµικό 
πρόσωπο κατά περίπτωση και ο ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της καλής πίστης κα των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Η Προµήθεια θα ανατεθεί  µε την   διαδικασία της διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το µε το άρθρο 32      
παράγραφο 2γ του ν. 4412 , µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου .  
 
 

                                                 
1 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτηµα ΙΙ (Προκήρυξη Σύµβασης), Τµήµα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της 

Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες β) Άµυνα, γ) ∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και 

υποδοµές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισµός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
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Χρηµατοδότηση της σύµβασης2 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι o ∆ήµος Εορδαίας. 

Η συνολική αξία της προµήθειας ανέρχεται στα 99.477,76 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει 
τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 του ∆ήµου Εορδαίας: 

Κωδικός Περιγραφή 

10.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. Οικονοµικές και 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 

20.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 

30.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία Τεχνικών 
Έργων 

35.6641.0000 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία Πρασίνου 

50.6641.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

70.6641.0000 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. Λοιπές Υπηρεσίες 

    
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

       Η παρούσα σύµβαση αφορά την «Προµήθεια  υγρών καυσίµων για τις άµεσες ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» 

A/
A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ (ΛΙΤΡΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Πετρέλαιο Κίνησης 70.000,00 1,072 75.040,00 € 75.040,00 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη 95RON 4.000,00 1,296 5.184,00 € 5.184,00 € 

Σύνολο Καυσίµων 80.224,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 19.253,76 € 

Γενικό Σύνολο Προµήθειας µε ΦΠΑ 24% 99.477,76 € 

 
Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να τις αυξοµειώσει µέχρι του 
ποσού της σύµβασης και να µην τις εξαντλήσει. Η παράδοση των ποσοτήτων θα είναι τµηµατική.  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας των καυσίµων . 
  
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  µέχρι την εξάντληση του ποσού της σύµβασης ή µέχρι την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού ( µε την υπογραφή της νέας σύµβασης που θα 
προκύψει από την ανοικτή διαδικασία λήγει η ισχύς της σύµβασης που θα προκύψει από την διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης) .  

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης καλύπτεται  από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως3: 
− του µε το άρθρο 32 παράγραφο 2γ του ν. 4412  “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

                                                 
2 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
3 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 
κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

− Του άρθρου 41 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α΄84), «Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων 
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»  

− της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) «κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» 
(ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020) και ιδίως του άρθρου 10.   

− Τις διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) «κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄75/30.03.2020).  

− Το µε αρ. πρωτ. 29/12-03-2020 (Α∆Α:ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) έγγραφο που αφορά διευκρινίσεις σχετικά µε τις 
συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊου όπου 
προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης σύµβασης δύναται να συνάπτονται χωρίς της προηγούµενη 
σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.   

− Τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου 64/ 14-03-2020 και 68 / 20 – 03- 2020 οι οποίες εκδόθηκαν λόγω   
«Κατεπείγον των  µέτρων  για την για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID – 19» 

− Τις διατάξεις του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76/03.04.2020), µε τον οποίο επικυρώνονται οι ως άνω Π.Ν.Π.  

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

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

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

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

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

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

− To   Νόµο 4555/2018 - ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό.  

− του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της µε 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

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

− Του Ν.4412/2016 ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

− Του Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
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− Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης  

− Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 
Στρατηγικής - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 

− Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α' 230/25-9-2002 «οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 

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

Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόµενης σύµβασης είναι: 
1. Το πρωτογενές αίτηµα……………………….. 

2. Η µελέτη µε αριθµ. 36/2021 

3. Το εγκεκριµένο ……………………. 

4. Την Απόφαση Ο.Ε. ………………………………… 

1. Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  ………………………και ώρα ……….. 
Oι προσφορές θα ανοιχτούν την ηµέρα……………… και ώρα …………………...    

1.6 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους4  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης5  είναι τα ακόλουθα: 

                                                 
4 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
5 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύµβασης» ή «έγγραφο της σύµβασης», κατά την έννοια της περ. 14 
της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέµπει η Α.Α. µε 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της 
προκήρυξης σύµβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιµοποιείται ως µέσο 
προκήρυξης του διαγωνισµού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόµενων όρων της 
σύµβασης, των υποδειγµάτων για την προσκόµιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των 
πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια 
αυτή περιλαµβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και 
εκτέλεσης της σύµβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που 
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1. η αριθ. 36/2021 εγκεκριµένη µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας &  Ποιότητας Ζωής 
2. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .  
3. Οι   όροι διαπραγµάτευσης που ψηφίστηκαν από την Οικονοµική Επιτροπή  
4. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2  Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν 
στη διαδικασία διαπραγµάτευσης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο µία ηµέρα πριν την έναρξη της διαπραγµάτευσης.   
 
2.1.3 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 
(Α΄188)6.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 7.  
2.1.4.Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.8  
2.1.5. Εγγυήσεις9 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)10, 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.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. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 

                                                                                                                                                                  
παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάµει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύµβασης 
µετά των παραρτηµάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαµβάνει και τις εφαρµοστέες τεχνικές 
προδιαγραφές 
6 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το 
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
7
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 

8
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43  

           του ν. 4605/2019. 
9 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
10  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 
93/31.5.2018), 
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οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διαπραγµάτευσης 
και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών11, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον 
τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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 I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.12 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή13 για την υποβολή προσφοράς14.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.15   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής16 

2.2.2.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 32Α του 4412/2016 όπως αυτό ισχύει δεν απαιτείται  εγγύηση 
συµµετοχής τις  περιπτώσεις που η ανάθεση γίνεται µε την Προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  .  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού17  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) οικονοµικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη18 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

                                                 
11 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 
4497/2017. 
12 Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 
την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι 
A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης. 
13 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
14 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. µπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τον τρόπο µε τον 
οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από 
αντικειµενικούς λόγους και είναι σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 
15 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
16 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
17 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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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 195 της 
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 L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆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 συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου19. 

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

στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

                                                                                                                                                                  
18 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι:  
 α) για τις συµβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, 
δεδοµένης της ως άνω νοµοθετικής µεταβολής, ως “αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονοµικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά µόνο σε αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  
 β) για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρµόζουν το σχετικό πεδίο του 
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδοµένης της 
ως άνω νοµοθετικής µεταβολής, να θέτουν τη φράση “αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονοµικού φορέα στο ΤΕΥ∆ αφορά, οµοίως, µόνο σε αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
19 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 περ. 7 
του ν. 4497/2017 
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο  οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική 
νοµοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο  οικονοµικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή 
τους.20 
ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 21 

2.2.3.3. Αποκλείεται22 από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, οικονοµικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
2.2.3.4. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)23 και 2.2.3.3 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. 
Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε 

                                                 
20 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα    περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων) στο 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
21 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
22 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχοµένως και κανέναν από 
τους λόγους αποκλεισµού της παρ. 4, συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύµβασης 
(εκτιµώµενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), µε σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση 
νόµου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισµού της 
παρ. 4 διαµορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των ορίων) ή του 
ΤΕΥ∆ (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα µέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
23 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 
4497/2017. 
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εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση 24. 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201625. 
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
της σύµβασης. 
2.2.3.8. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 

Κριτήρια Επιλογής26  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας27  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο . 
Ο ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει :  
 Άδεια εµπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών για χονδρική εµπορία  σύµφωνα µε τον νόµο 3054/2002  
2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης28  
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

                                                 
24 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
25  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθµ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟ∆∆, 17-05-2018), µε την οποία έχει συσταθεί και 
συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
26 Επισηµαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την 
κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα µε το αντικείµενο της 
σύµβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισηµαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. µπορούν να επιβάλλουν στους 
οικονοµικούς φορείς ως απαιτήσεις συµµετοχής µόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 
2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχοµένως τα ως άνω κριτήρια 
επιλογής, συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύµβασης (εκτιµώµενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), µε σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
27 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
28 Επισηµαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και 
τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα µε το αντικείµενο της σύµβασης 
(Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016). 
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2.2.6 Αποδεικτικά µέσα29 30 

Οι οικονοµικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και τα εξής 
αποδεικτικά µέσα :   
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201631. 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.332. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν33. 
Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών34. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.35 

                                                 
29 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισηµαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονοµικούς φορείς να 
προσκοµίσουν µόνο εκείνα τα αποδεικτικά µέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισµού και στα κριτήρια 
επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.6 της παρούσας. Εάν, για παράδειγµα, δεν απαιτήσει ελάχιστα 
επίπεδα χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των οικονοµικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά µέσα της 
παρ. Β.3 της παρούσας   
30  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών µέσων, πρβλ και το µε αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (Α∆Α : 
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.  
31 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
32 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.3 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη ∆ιακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους 
τους λόγους αποκλεισµού της εν λόγω παραγράφου. Συµπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016. 
33 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
34  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
35 Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 
του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων 
αντιγράφων. 
 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, 
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων 
(Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων 
εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας 
(Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)  
 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του36. 
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.237 ( ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα) 
γ) επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση 
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].  
δ) Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη 
και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.3.38  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
στ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) µήνες πριν από την υποβολή του39 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού40 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα 
ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα 
µπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

                                                                                                                                                                  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.  
 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.   
36  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
37 Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς φορείς, οι οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα του άρθρου 22 
από τον προσωρινό ανάδοχο, µέσω του υποσυστήµατος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 
38 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισµού. 
39

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

του ν. 4605/2019. 
40  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του 
επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
ζ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, 
…………………………………………………………………………… 
η ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016 (παράγραφο 2.2.3.7.) 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.41 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού 
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,42 εκτός αν, 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 
Οι οικονοµικοί φορείς που θέλουν να συµµετάσχουν στην διαπραγµάτευση θα πρέπει  να διαθέτουν 
και να προσκοµίσουν  Άδεια εµπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών για χονδρική εµπορία  
σύµφωνα µε τον νόµο 3054/2002  
Β.3. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της 
σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του 43.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 
από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

                                                 
41 Πρβλ. Παράρτηµα XI Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 
διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα 
από τα σχετικά Επιµελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
42  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7 α σηµείο αδ’ 
του ν. 4605/2019. 
43  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
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Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόµιµου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση  του οικονοµικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.4. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους44 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 
πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης45  

Κριτήριο ανάθεσης46 της Σύµβασης47 είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
της τιµής: 

• 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ : το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης 
του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο 
τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νοµό Κοζάνης,   

 

                                                 
44 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
45 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιηµένο έντυπο 2 Παραρτήµατος II (Προκήρυξη σύµβασης), παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
46 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 
8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. ∆ιασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και συνοδεύονται 
από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσµατική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειµένου να αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αµφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσµατικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν 
οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-
ΜΙΦ)  
47 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιηµένο έντυπο 2 Παραρτήµατος II (Προκήρυξη σύµβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 

296). 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται συµπληρώνοντας το έντυπο προσφοράς που επισυνάπτετε στα έγγραφα της 
σύµβασης  
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. 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 αυτής48. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Η προσφορές υποβάλλονται την ηµέρα και ώρα που ορίζονται στην παράγραφο 1.5 των παρόντων όρων της 
διαπραγµάτευσης .  

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Α) Σε κλειστό φάκελο υποβάλλονται όλα τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.6  
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν αποδεικτικά µέσα για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά περιλαµβάνει  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το 
κάθε τµήµα από την αναθέτουσα αρχή µε την σχετική συνηµµένη µελέτη. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί : 
Υπεύθυνη δήλωση  του νόµιµου εκπροσώπου του προσφέροντα ότι η τεχνική προσφορά  καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο 
“Τεχνικές Προδιαγραφές” της µελέτης . 

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

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το έγγραφο της οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτουµε 
στα έγγραφα της σύµβασης .   
 [ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 
Στην οικονοµική προσφορά δίνεται :  
1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:  Το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του 
κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών 
υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νοµό Κοζάνης,   
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών49   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 12 µηνών από 
την επόµενη της διενέργειας της διαπραγµάτευσης  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από 
τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

                                                 
48 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
49 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.50 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών51 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,52  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης 
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στη 
µελέτη .., 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
 
3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Οι προσφορές θα κατατεθούν την ηµέρα και ώρα που ορίζονται στην παράγραφο 1.5 των 
παρόντων όρων της διαπραγµάτευσης . 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 

                                                 
50  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
51 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
52 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του 
οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους 
όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των 
εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Ακολούθως το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και 
σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων53 («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονοµική Προσφορά»). 

3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ηµέρες54 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα 
προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον επόµενο που θα 
κληθεί στη διαδικασία διαπραγµάτευσης. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 55 

                                                 
53 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α 
του ν.4605/2019. 
54 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
55 Εδάφιο πέµπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της56 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/57 58 

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης59  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

                                                 
56  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
57 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασµό µε την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία 
προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
58 ∆υνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή 
και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και 
ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύµβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, 
ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των 
ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι 
προβλεπόµενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης (Πρβλ. 
άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
59 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
 
 
 

ΑΔΑ: 9Ι31ΩΡ6-ΨΓΥ



 23

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

5.1 Τρόπος πληρωµής 
5.1.1. Η πληρωµή της αξίας των υγρών καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις  ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 
Ο ∆ήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή το συντοµότερο δυνατόν µετά από την παραλαβή των 
καυσίµων και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  
 
5.2 Χρόνος παράδοσης υλικών 
5.2.1. Ο χρόνος παράδοσης των υγρών καυσίµων από την υπογραφή της σύµβασης ή την παραγγελία     δεν 
θα είναι πέραν της µιας ηµερολογιακής ηµέρας. Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής. 
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προµήθεια υγρών καυσίµων για την οποία όµως δεν 
ευθύνεται ο προµηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λ.π.) τότε αυτός οφείλει να προµηθεύει το ∆ήµο µε την ευρεία 
έννοια κατά προτεραιότητα.  
 
5.3 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
5.3.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16100 σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται µε δειγµατολιπτική εξέταση των καυσίµων από το γενικό χηµείο του κράτους και το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους 
ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 
των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 
208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 
αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
5.3.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται σε 
δέκα (10) εργάσιµες µέρες . Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγµατοποιηθεί από  την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι 
η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του  αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 
υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή 
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η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα 
µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.101 Ο ∆ήµος 
Εορδαίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα, ή από κάθε άλλη αιτία κατά 
την εκτέλεση της παράδοσης της προµήθειας. Ο ∆ήµος Εορδαίας δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του προµηθευτή ή 
τρίτων.100 
Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης 
προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση 
του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του 
φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 
σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 
αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής µε τις  παραπάνω αρµοδιότητες” 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
5.4 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
5.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
5..4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
5.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
5.5 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.5.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 102 από τη συµφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής 
σύµβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο .....της παρούσας [η παράγραφος αυτή συµπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. µε βάση 
τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύµβασης και παραποµπή 
στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του Παραρτήµατος ......αυτής] 
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συµφωνία-
πλαίσιο, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών 
συµβάσεων που έχει υπογράψει µε την αναθέτουσα αρχή ή µε τους αγοραστές/συµβαλλόµενους φορείς στη 
συµφωνία-πλαίσιο, Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
5.5.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιµο  5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. 
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
 
5.6 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων104 
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των 
άρθρων …(Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), …. (Χρόνος παράδοσης υλικών), …. 
(Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.__ 

Ο Συντάξας 

Ηλίας Καφαντάρης 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πτολεµαΐδα   20-05-2021 

Η Προϊστάµενη της ∆/νσηςΦωτεινή Αγγελίδου 

 

Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 

 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αρ. Μελ.  36/2021 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις άµεσες 

ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας  

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.477,76 € µε ΦΠΑ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
1. Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης για τις ανάγκες των 

οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Εορδαίας. Με την υπ΄αρίθµ 4931/8-3-2021 διακήρυξη 

(21PROC008250278) προκηρύχτηκε διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων 
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∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του Προσώπων για ένα έτος ». Η αποσφράγιση των προσφορών - 

δικαιολογητικών συµµετοχής διενεργήθηκε στις 15/4/2021. Κατόπιν συντάχθηκε το 8018/15-4-2021 πρακτικό 

της Επιτροπής διαγωνισµού το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή, µε απόφαση 

της οποίας ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος ( λόγω του ότι η µοναδική κατατεθείσα προσφορά δεν έγινε 

δεκτή) και προτάθηκε η επανάληψη του. (Σχετ. η υπ’ αρ. 104/2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής).  

Λόγω του ότι η επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισµού είναι µια διαδικασία που απαιτεί χρόνο για 

την ολοκλήρωση του και για την αποφυγή προβληµάτων στην εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου 

και ειδικότερα στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξάπλωσης της 

πανδηµίας του κορωναϊού, προτείνουµε για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται έως την ολοκλήρωση της 

ανωτέρω διαδικασίας να προβούµε σε «Απευθείας ανάθεση Προµήθειας Καυσίµων, λόγω κατεπείγοντος, µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 

του Ν. 4412/2016. 

 

H προµήθεια καυσίµων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής:  

• όσον αφορά τα καύσιµα: το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη 

κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για το Νοµό Κοζάνης.  

 

Οι προς προµήθεια ποσότητες προέκυψαν λαµβάνοντας υπόψη:  

 

− Την κατανάλωση καυσίµων στο ∆ήµο κατά το έτος 2020. 

− Τις ιδιαίτερες συνθήκες αυξηµένης κατανάλωσης καυσίµων (συχνότερα δροµολόγια αποκοµιδής 

απορριµµάτων, ψεκασµούς απολυµάνσεων µε βυτιοφόρα οχήµατα κ.τ.λ) που δηµιουργήθηκαν από την 

 Πανδηµία COVID-19  που προκλήθηκε από τον Κορονοϊό SARS-CoV-2. 

− Την προµήθεια καινούριων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου και τις ανάγκες επιπλέον  

καυσίµων κίνησης. 

− Τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών του ∆ήµου καθώς αυξήθηκε το διαθέσιµο προσωπικό σε οδηγούς 

και χειριστές µηχανηµάτων έργου µε αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες. 

 

Η παρούσα προµήθεια καυσίµων περιλαµβάνει τα ακόλουθα είδη: 

- Πετρέλαιο Κίνησης  : CPV 09134100-8 

- Βενζίνη Αµόλυβδη (RON/MON=95/85)  : CPV 09132100-4 
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Οι ποσότητες ανά είδος παρουσιάζονται στον πίνακα προµέτρησης που ακολουθεί. 

 

Πετρέλαιο Κίνησης  

(Lit) 

Αµόλυβδη Βενζίνη  

95RON 

(Lit) 

70.000 4.000 

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην τις εξαντλήσει. Η παράδοση 

των ποσοτήτων θα είναι τµηµατική.  
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2.   Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

2.1. Πετρέλαιο κίνησης 

Το προς προµήθεια πετρέλαιο κίνησης θα είναι σύµφωνο µε όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές για 

την νόµιµη διάθεση του ως καύσιµο σε µηχανές εσωτερικής καύσης των οχηµάτων του ∆ήµου που διαθέτουν 

κινητήρες πετρελαίου. Η σύνθεση του καυσίµου, η παραγωγή, η διακίνηση, ο έλεγχος και η διάθεση του 

καυσίµου θα είναι σύµφωνα και µε τις ακόλουθες διατάξεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

  

Ν.3054/02 (ΦΕΚΑ’ 230/02) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.» 

  

Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/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.»  

 

Κ.Υ.Α. 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 241 Β/2-2-17): «Πετρέλαιο 

εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων - Απαιτήσεις και µέθοδοι 

δοκιµών.» 

 

Κ.Υ.Α. 54/2015/16 (ΦΕΚ 462 Β/24-02-2016) «∆ιαδικασίες δειγµατοληψίας, εξέτασης και γνωµοδότησης 

περί της κανονικότητας ή µη δειγµάτων υγρών καυσίµων» 

 

 

2.2. Αµόλυβδη βενζίνη 

 

 Η προς προµήθεια αµόλυβδη βενζίνη θα είναι τύπου premium µε ερευνητικό αριθµό οκτανίου 

(RON) 95 κατ’ ελάχιστο και αριθµό οκτανίου κινητήρα (MON) 85 κατ’ ελάχιστο. Θα είναι σύµφωνη µε όλες τις 

απαιτήσεις και προδιαγραφές για την νόµιµη διάθεση της ως καύσιµο σε µηχανές εσωτερικής καύσης των 

οχηµάτων του ∆ήµου που διαθέτουν κινητήρες αµόλυβδης βενζίνης. Η σύνθεση του καυσίµου, η παραγωγή, 

η διακίνηση, ο έλεγχος και η διάθεση του καυσίµου θα είναι σύµφωνα και µε τις ακόλουθες διατάξεις, όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

 

Ν.3054/02 (ΦΕΚΑ’ 230/02) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.» 
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Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/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.»  

Κ.Υ.Α. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) : «Καύσιµα αυτοκινήτων - αµόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και 

µέθοδοι δοκιµών.» 

 

Κ.Υ.Α. 54/2015/16 (ΦΕΚ 462 Β/24-02-2016) «∆ιαδικασίες δειγµατοληψίας, εξέτασης και γνωµοδότησης 

περί της κανονικότητας ή µη δειγµάτων υγρών καυσίµων» 

 

 

 

2.3 Συµµόρφωση – Χρόνος Παράδοσης Καυσίµων 

Με την τεχνική προσφορά του ο κάθε συµµετέχων, επί ποινή αποκλεισµού, θα δηλώσει ότι τα καύσιµα 

που θα προµηθεύσει πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις και θα ορίσει το πρατήριο  που θα γίνεται ο 

ανεφοδιασµός.  

 

Η παράδοση των καυσίµων θα γίνει σύµφωνα µε τα στο άρθρο 4 της παρούσης οριζόµενα. 

 

Η υποβολή προσφοράς τεκµαίρει ότι ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών σε 

ότι αφορά την παράδοση των καυσίµων αυτών. 

 

3. Προσφερόµενες τιµές: 

 

Οι συµµετέχοντες επι ποινή αποκλεισµού θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούµενης 

ποσότητας των καυσίµων ως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής, ήτοι η 

χαµηλότερη τιµή που θα δοθεί υπολογιζόµενη από το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην 

νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για το Νοµό Κοζάνης,. Το ποσοστό έκπτωσης θα δοθεί, επί ποινή αποκλεισµού, µε ακρίβεια 

δύο δεκαδικών ψηφίων στην επί τοις εκατό έκπτωση (π.χ. 11,26%, ή 5,00%) 

 

Οι ποσότητες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πετρέλαιο Κίνησης  

(Lit) 

Αµόλυβδη Βενζίνη  

95RON 

(Lit) 

70.000 4.000 

 

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην τις εξαντλήσει. Η παράδοση 

των ποσοτήτων θα είναι τµηµατική.  

 

4. Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

 

Α1. Πετρέλαιο κίνησης 

 

Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται επί των οχηµάτων στο πρατήριο που θα ορίσει ο ανάδοχος µε την 

προσφορά του. 

 

Α2. Αµόλυβδη βενζίνη 

 

Η αµόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται επί των οχηµάτων στο πρατήριο που θα ορίσει ο ανάδοχος µε την 

προσφορά του. 

 

Ο Ανάδοχος, σε ότι αφορά την προµήθεια των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης για το 

∆ήµο, επί ποινή αποκλεισµού, θα διαθέτει πρατήριο το οποίο θα βρίσκεται εντός ακτίνας 5 (πέντε) 

χιλιοµέτρων από το χώρο του αµαξοστασίου του ∆ήµου Εορδαίας στην πρώην ΑΕΒΑΛ. 

Ο ανωτέρω  περιορισµός των δικαιούµενων συµµετοχής στο διαγωνισµό  στα  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

και ενώσεις προµηθευτών που δραστηριοποιούνται εντός της συγκεκριµένης ακτίνας, έχει την έννοια της εν 

γένει επαγγελµατικής δραστηριοποίησης των συµµετεχόντων  στα όρια αυτά και όχι της εγκατάστασής τους 

στην περιοχή αυτή, προκειµένου να καθίσταται εφικτός ο άµεσος ανεφοδιασµός  των οχηµάτων. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει σκόπιµο, προκειµένου να 

διαπιστώσει και εξασφαλίσει την συµφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών µε αυτήν των Ελληνικών 

και Κοινοτικών ποιοτικών διατάξεων. Η ποιότητα των καυσίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε 

ισχύουσες προδιαγραφές, όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου. Το κόστος 

των ελέγχων βαρύνει τον προµηθευτή. Η υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο κάθε 

συµµετέχων αποδέχεται τη διενέργεια των ελέγχων και αναλαµβάνει το κόστος αυτών. 
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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αρ. Μελ.  36/2021 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις άµεσες 

ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας  

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.477,76 € µε ΦΠΑ 

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

 (τιµές καυσίµων σύµφωνα µε τις µέσες τιµές λιανικής στο Νοµό Κοζάνης την 17-5-2021, όπως αυτές 
αναφέρονται στο µε αρ. πρωτ. 55408 - 18-05-2021 καθηµερινό δελτίο επισκόπησης τιµών υγρών καυσίµων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων) 
 

A/
A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ (ΛΙΤΡΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Πετρέλαιο Κίνησης 70.000,00 1,072 75.040,00 € 75.040,00 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη 95RON 4.000,00 1,296 5.184,00 € 5.184,00 € 

Σύνολο Καυσίµων 80.224,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 19.253,76 € 

Γενικό Σύνολο Προµήθειας µε ΦΠΑ 24% 99.477,76 € 

 
 
 

Οι συµµετέχοντες επι ποινή αποκλεισµού θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούµενης 
ποσότητας των καυσίµων ως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
 
 

Πετρέλαιο Κίνησης  
(Lit) 

Αµόλυβδη Βενζίνη  
95RON 

(Lit) 
70.000 4.000 
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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αρ. Μελ.  36/2021 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις άµεσες 

ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας  

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.477,76 € µε ΦΠΑ 

 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο της Προµήθειας 

Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή αφορά την Προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες κίνησης 

των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων του ∆ήµου. 

Άρθρο 2ο – ∆ιατάξεις που ισχύουν. 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις, 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

α) Του Ν.4412/2016 ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

β) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

γ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 

διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 

ε) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις». 

στ) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

ζ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 

Στρατηγικής - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 

η) Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α' 230/25-9-2002 «οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 

Άρθρο 3ο – Συµβατικά τεύχη 

Κατά σειράς ισχύος είναι: 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η ∆ιακήρυξη. 

3. Η Τεχνική & Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου της Προµήθειας. 

4. Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

5. Η Ενδεικτική Προµέτρηση. 

6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

7. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.). 
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Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε Απευθείας ανάθεση Προµήθειας 

Καυσίµων, λόγω κατεπείγοντος, µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση» σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 

 

- Έµµεσα µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) (µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) επί της εκάστοτε 

διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από το παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για το Νοµό Κοζάνης Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα 

παράδοση αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους για τα είδη 

Πετρέλαιο κίνησης και Αµόλυβδη Βενζίνη. 

Άρθρο 5ο – Σύµβαση 

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 

καθοριζόµενους στις 

τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης.  

Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και  θα διαρκέσει µέχρι την 

εξάντληση του ποσού της σύµβασης ή µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διεθνούς 

διαγωνισµού ( µε την υπογραφή της νέας σύµβασης που θα προκύψει από την ανοικτή διαδικασία λήγει η 

ισχύς της σύµβασης που θα προκύψει από την διαδικασία της διαπραγµάτευσης) .  

ΑΡΘΡΟ 6° Τιµές – τρόπος πληρωµής 

1. Η προσφερόµενη έκπτωση των υγρών καυσίµων είναι σταθερή και αµετάβλητη σ’ όλη τη διάρκεια της 

προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµιά αναθεώρηση υπόκειται.  

Η πληρωµή της αξίας των υγρών καυσίµων θα γίνεται, µετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύµφωνα µε το 

λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση του 1ου χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου Νοµού Κοζάνης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

Επειδή η παράδοση των καυσίµων θα είναι τµηµατική σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του δήµου και 

των νοµικών προσώπων, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα 

αναγράφεται η ηµεροµηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίµου και ο αριθµός κυκλοφορίας του 

οχήµατος που εφοδιάστηκε το καύσιµο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται. 

Εβδοµαδιαία ή µηνιαία, θα εκδίδονται τιµολόγια του προµηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία 

αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήµου ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα 

διαφορετικά παρεχόµενα είδη καυσίµου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η 

µέση διαµορφούµενη τιµή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συµφωνηθέν ποσοστό 

έκπτωσης επί της συγκεκριµένης τιµής πώλησης και είδους. 
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Ο ∆ήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή το συντοµότερο δυνατόν µετά από την παραλαβή των 

καυσίµων και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 7ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 

προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

για ποσό ίσο µε το 5% επί της  συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  Η εγγύηση θα επιστραφεί µετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας. 

Άρθρο 8ο – Χρόνος παράδοσης  

1 Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής. 

Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προµήθεια υγρών καυσίµων για την οποία όµως δεν 

ευθύνεται ο προµηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λ.π.) τότε αυτός οφείλει να προµηθεύει το ∆ήµο  µε την ευρεία 

έννοια κατά προτεραιότητα. 

Άρθρο 9ο – Έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας ή ο 

ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 10ο – Πληµµελής κατασκευή 

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν 

ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 11ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα 

ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον ∆ήµο. 

Άρθρο 12ο – Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και εντός του 

χρόνου που ορίζεται µε το άρθρο 209 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 13ο - Αρχές εφαρµοζόµενες στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 

Προσαρτήµατος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητας τους 
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4.Συγκροτει την Επιτροπή διενέργειας την διαδικασία της διαπραγµάτευσης,  χωρίς δηµοσίευση, λόγω του 
κατεπείγοντος για την ανάθεση της προµήθειας  µε τίτλο « Προµήθεια υγρών Καυσίµων για τις ανάγκες του 
∆ήµου Εορδαίας» σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/16, τους κατωθι: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Καφανταρης Ηλίας και αναπληρωµατικός του ορίζεται ο Μουκας 
Γεώργιος 
Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης και θα εισηγείται προς το αποφαινόµενο 
όργανο για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης. (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).  

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  149/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

 

Α/Α Τακτικά µέλη Ιδιότητα 

1 Καφανταρης Ηλίας TE Μηχ/γων Μηχ/κων 

2 Κουρουµπλης Νικόλαος ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κων 

3 Κιουρτσιδου Κων/να ∆Ε ∆/κου 

 Αναπληρωµατικά Μέλη  

1 Μουκας Γεώργιος ∆Ε Οδηγών  

2 Μυλωνα Χριστίνα ∆Ε ∆/κου 

3 Μπαλτζη Ευδοκία ∆Ε ∆/κου 
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