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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ,  
ΛΟΓΙ ΣΤΗΡΙ ΟΥ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ  

 

    

                        ΑΔΑ :  Ψ 2 ΡΡΩΡΡ- 1 8 Ε 

Κρανίδι     01/ 11/ 2021  

                        Αρ. Πρωτ. :     8266 

 

 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗ Δ Ι ΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ ΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΗΣ Δ Ι ΑΔ Ι ΚΑΣΙ ΑΣ  
 

Ο Δή μ αρχο ς Ερμ ιον ίδ ας 
 

διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/ 2016 δηλαδή για 
την γ ια την Ομάδα των « κ αυ σίμ ων »  με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (% )  σε ακέραιες 
μονάδες επί της μέσης εβδομαδιαίας τ ιμής λιανικής πώλησης καυσίμων για το Νομό Αργολίδας του 
Παρατηρητήριου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστ ικότητας κατά την 
εβδομάδα παράδοσης για την « Προμ ή θ ε ια  υ γ ρών  κ αυ σίμ ων  γ ια  το  Δή μο  Ερμ ιο ν ίδας κ α ι  τ α Νο μ ικ ά  
το υ  Πρό σωπα ( 2 02 1 - 2 0 2 2 ) »  συνολικού ποσού 1 7 3 .9 5 0 ,0 0 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . 
  
Οι προσφ ορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φ ορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.prom itheus.gov.gr ,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτ ική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φ άκελο, σύμφ ωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-
138 του ν. 4281/ 2014 (ΦΕΚ/ Α/ 160/ 8-8-2014) , στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/ 2390/ 2013 (ΦΕΚ/ Β/ 2677/ 21-
10-2013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συ στ η μ ικ ό  Αύ ξον τα 
Αρ ιθ μ ό  :  1 4 0 3 9 3  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  01 11 2021 και ώρα 17:00:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  16 11 2021 και ώρα 23:30:00 

 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφ ορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφ ράγισης, ενώπιον 
της Επιτροπής διαγωνισμού.  
 
Τα CPV της προμήθειας είναι τα εξής :   09135100-5,  09134200-9,  09132100-4,  09211600-7,  
09211100-2,  24951311-8,  09211650-2,  2400000-4,  09211630-6,  24951200-7,  24951100-6,  
09211400-5. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος γ ια ποσό που 
θα καλύπτει το 1 (ένα)  τοις εκατό (% )  του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. γ ια τ ις ομάδες 
ειδών της μελέτης, όπως αναλυτ ικά αναφ έρονται στη διακήρυξη.  
 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
www.ermionida.gr,  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  που τηρείται 
στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   και στο ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

 

 Ι ωάννης Γεωργόπουλος 
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Σελίδα 2 

 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
  
 

 
                          
 
 

 
 

                 Κρανίδι          01 / 11 / 2021 

                 Αρ. Πρωτ. :     8267    

 
 

     

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο Ερμιονίδας 

και τα Νομικά του Πρόσωπα (2021-2022)  

(πετρελαίου κίνησης  πετρελαίου θέρμανσης   

βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών 1 )  
 

 
1 Το παρόν υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται και για συμβάσεις προμηθειών εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 Ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ) , με τις κατάλληλες 
προσαρμογές, όπου απαιτούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία, για συμβάσεις αξίας έως 60.000,00 ευρώ (ενδεικτικά το 
άρθρο 3.4  Προδικαστικές Προσφυγές  πρέπει να προσαρμοστεί στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016   Ενστάσεις ).  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997609152 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Πόλη ΚΡΑΝΙΔΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 21300 

Χώρα2 ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2754361410 

Φαξ 2754022000 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  paschalidoudim@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Κα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.ermionida.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ                                                     

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 5  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.6 καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας  www.ermionida.gr  στην διεύθυνση (URL): www.ermionida.gr 

 

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

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Δήμος Ερμιονίδας, 
Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κα Πασχαλίδου Δήμητρα, τηλ. 2754361410  – φαξ. 
2754022000. 

 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 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) Δημόσια 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. 

5 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
6 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:   Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..  
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δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL)   : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ηλεκτρονική  διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης7 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας και τα νομικά του πρόσωπα 
(ίδιοι πόροι). 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών στο 
Δήμο Ερμιονίδας και στα Νομικά Πρόσωπα, ανέρχεται στο ποσό των 140.282,26 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 
173.950,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Για τον Δήμο Ερμιονίδας, η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους εξής Κ.Α. του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 , ως εξής : 

 

•  ΚΑ 10-6411 με τίτλο :  Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα , λιπαντικά 
διόδια)   με πίστωση 10.000,00 € 

•  ΚΑ 10-6643 με τίτλο :  Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και φωτισμού  με πίστωση με πίστωση 
5.000,00€ 

• ΚΑ 10-6644.001 με τίτλο:  Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες – γεννήτριες  με πίστωση 
1.000,00€ 

• ΚΑ 20-6641 με τίτλο :  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  με 
πίστωση 90.000,00€ 

• ΚΑ 30-6641 με τίτλο :  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  με 
πίστωση 25.000,00€  

•  ΚΑ 35-6644.001 με τίτλο:  Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες – χορτοκοπτικά  με πίστωση 
4.000,00€ 

 

Για την Α΄θ μια και Β΄θ μια Σχολική Επιτροπή, ως Ν.Π.Δ.Δ., τα απαιτούμενα ποσά είναι:  

•  για την Α΄ θ μια Σχολική Επιτροπή : 16.926,00 ευρώ  

και  

•  για την Β́  θ μια Σχολική Επιτροπή : 14.330,68 ευρώ 

 

 

Για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου 
Ερμιονίδας η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους εξής Κ.Α. του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου, ως εξής : 

 

•  ΚΑ:  10-6643.0010 με τίτλο:  Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση  με πίστωση 2.000,00€ 

• ΚΑ: 70-6643.0001 με τίτλο:  Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΔΑΠ  με πίστωση 
5.000,00€ 

 
7 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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•  ΚΑ : 10-6644.0001 με τίτλο:   Προμήθεια καυσίμων μετακίνησης του αυτοκινήτου του 
Προγράμματος ‘’Βοήθεια Στο Σπίτι’’ με πίστωση 700,00€ 

 
8 Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους αντίστοιχους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς των 
ανωτέρω φορέων οικονομικού έτους 2022. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Γενικά 

Τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα επιμερίζονται ανά Νομικό Πρόσωπο ως εξής: 

 

Α/ Α Περιγραφ ή Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα Τιμή μον. 
Κόστος 

Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 64.729 1,19 € 77.027,51 € 

2 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 27.906 1,25 € 34.882,50 € 

3 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 8.764 1,38 € 12.094,32 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 124.004,33 € 

Φ.Π.Α. 24%  για την ομάδα Α 29.761,04 € 

ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 153.765,37 € 

ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙ ΠΑΝΤΙ ΚΑ 

Α/ Α Περιγραφ ή Είδους Μον.μετρ
. 

Ποσότητα 
ανά μον. 
μέτ ρησης 

Τιμή μον. 
Κόστος 

Δαπάνης  
 

1 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 68 lit 500 3,70 € 1.850,00 €  

2 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 46 lit 300 3,70 € 1.110,00 €  

3 
Συνθετιικό λάδι πετρελαιοκινητήρων 
γενικής λίπανσης SAE 30 

τεμ 52 2,70 € 140,40 €  

4 
Συνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

lit 48 2,70 € 129,60 €  

5 
Ημισυνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W/40 

lit 1000 5,20 € 5.200,00 €  

6 
Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
5W/30 

lit 500 5,20 € 2.600,00 €  

7 
Προδιαλυμένο έτοιμο αντιψυκτικό (τύπου 
paraflu) 

lit 400 1,60 € 640,00 € 
 

 
8 Απιονισμένο νερό lit 200 0,40 € 80,00 €  

9 Υγρά Φρένων DOT4 SAE J 1703 lit 100 4,20 € 420,00 €  

10 Ενισχυτικό πετρελαίου (330ml) lit 60 4,80 € 288,00 €  

11 Σπρέϊ αντισκωριακό (400ml) Kg 100 5,20 € 520,00 €  

12 
AD BLUE AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα  
Επιλεκτικής Κατάλυσης 
(Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.) 

lit 600 1,40 € 840,00 € 

 

 
 

 
8 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Α/ Α Περιγραφ ή Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα Τιμή μον. 
Κόστος 

Δαπάνης 

13 
Συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο  λιπαντικό  
για όλους  τους αερόψυκτους δίχρονους 
κινητήρες 

lit 100 5,80 € 580,00 € 

 

 
14 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 GL 4 lit 200 4,20 € 840,00 €  

15 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90 GL 4 τεμ 200 5,20 € 1.040,00 €  

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 16.278,00 €  

Φ.Π.Α. 24%  για την ομάδα Β     3.906,72 € 
 

ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β     20.184,72 € 
 

ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙ Α ΤΙ Σ ΟΜΑΔΕΣ Α και Β 173.950,09 € 
 

 
 
  Α. Δήμος Ερμιονίδας  

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. Μέτρ. Ποσότητ α Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

 ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

λίτρα 64255 1,19 € 76.463,45 € 

2 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 3225 1,25 € 4.031,25 € 

3 
Βενζίνη 
αμόλυβδη 

λίτρα 8764 1,38 € 12.094,32 € 

  92.589,02 € 

Φ.Π.Α.24%       24% 22.221,36 € 
          114.810,38 € 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙ ΠΑΝΤΙ ΚΑ 

 

Α Α Περιγραφ ή Είδους 
Μον.μετρ. 

Ποσότητα 
ανά μον. 
μέτρησης 

Τιμή 
μον. 

Κόστος 
Δαπάνης  

 
1 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 68 lit 500 3,70 € 1.850,00 €  

2 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 46 lit 300 3,70 € 1.110,00 €  

3 
Συνθετιικό λάδι πετρελαιοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

τεμ 52 2,70 € 140,40 €  

4 
Συνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

lit 48 2,70 € 129,60 €  

5 
Ημισυνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W/40 

lit 1000 5,20 € 5.200,00 €  

6 Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 5W/30 lit 500 5,20 € 2.600,00 €  

7 
Προδιαλυμένο έτοιμο αντιψυκτικό (τύπου 
paraflu) 

lit 400 1,60 € 640,00 € 
 

 
8 Απιονισμένο νερό lit 200 0,40 € 80,00 €  

9 Υγρά Φρένων DOT4 SAE J 1703 lit 100 4,20 € 420,00 €  

10 Ενισχυτικό πετρελαίου (330ml) lit 60 4,80 € 288,00 €  

11 Σπρέϊ αντισκωριακό (400ml) Kg 100 5,20 € 520,00 €  

12 
AD BLUE AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα  
Επιλεκτικής Κατάλυσης 
(Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.) 

lit 600 1,40 € 840,00 € 

 

 
 

21PROC009451767 2021-11-01



 
Σελίδα 9 

Α Α Περιγραφ ή Είδους Μον.μετρ. Ποσότητα 
ανά μον. 

Τιμή 
μον. 

Κόστος 
Δαπάνης  

13 
Συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο  λιπαντικό  
για όλους  τους αερόψυκτους δίχρονους 
κινητήρες 

lit 100 5,80 € 580,00 € 
 

 
14 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 GL 4 lit 200 4,20 € 840,00 €  

15 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90 GL 4 τεμ 200 5,20 € 1.040,00 €  

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 16.278,00 €  

Φ.Π.Α. 24% για την ομάδα Β     3.906,72 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β     20.184 72 €  

 
 
 
 Β. A΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή τ ου Δήμου Ερμιονίδας:  
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 10.920 1,25 € 13.650,00 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
13.650,00 € 

Φ.Π.Α         24% 3.276,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ         16.926,00 € 

 
 
 
   Γ. Β΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας:  
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτ ρ. 

Ποσότητα Τιμή μον.(€)  Κόστος Δαπάνης(€)  

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 9.246 1,25 € 11.557,00 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.557,00 €  

 Φ.Π.Α         24% 2.773,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ  14.330,68 €  
 
 

Δ. Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης –  Πολιτ ισμού και                                                      
Παιδείας  τ ου Δήμου Ερμιονίδας:  
 Δ.1. Για τους παιδικούς σταθμούς 
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητ α Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 1.290 1,25 € 1.612,50 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
1.612,50 € 
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ΦΠΑ         24% 387,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ         1.999,50 € 
Δ.2. Για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 8777 
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητ α Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

λίτρα 474 1,19 € 564,06 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
564,06 € 

ΦΠΑ         24% 135,37 € 
ΣΥΝΟΛΟ         699,43 € 
      

            Δ.3.Για τα κτήρια όπου λειτουργούν τα ΚΔΑΠ 
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

  Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 3.225 1,25 € 4.031,25 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
4.031,25 € 

ΦΠΑ         24% 967,50 € 
ΣΥΝΟΛΟ         4.998,75 € 

 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 173.950,00 € με Φ.Π.Α. 24% για 
διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας . 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε 
περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.  

Τα είδη της ομάδας  Α των  καυσίμων  θα ανατεθούν υποχρεωτικά σε έναν ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει και 
για την ομάδα  Β των  λιπαντικών . Δεν αποκλείεται να αναδειχθεί ο ίδιος ανάδοχος και για τις δύο 
ομάδες. 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο, ελεύθερο από δασμούς και τέλη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Οι τιμές των προσφορών, θα δοθούν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού στις αντίστοιχες μονάδες 
μέτρησης, που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας. 

Τονίζεται ότι ο Δήμος καθώς και έκαστο Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από 
τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις 
απιτούμενες προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για τα λιπαντικά. 

Ο Δήμος Ερμιονίδας, το Ν.Π. καθώς και οι σχολικές επιτροπές έχουν τη δυνατότητα ,εάν παραστεί ανάγκη 
για λόγους ανωτέρας βίας (τυχόν καθυστέρηση διενέργειας του επόμενου διαγωνισμού, έκτακτες ανάγκες 
κλπ) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή 
νέων συμβάσεων, να παρατείνουν την ισχύ και την διάρκεια των επιμέρους συμβάσεων τους και μετά τη 
λήξη τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς όμως να υπάρξουν υπερβάσεις των επιμέρους 
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ποσοτήτων καθώς και των επί μέρους προϋπολογισμών που αναγράφονται στην υπ.αρ. 104/2021 μελέτη 
και στη σχετική διακήρυξη. 

Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων του Δήμου. 

Ο Δήμος θα κατακυρώσει το διαγωνισμό σε προμηθευτή με κριτήριο κατακύρωσης για την Ομάδα Α - 
Καύσιμα τη χαμηλότερη τιμή επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 
είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την 
ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης) και για την Ομάδα Β- Λιπαντικά τη χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή. 

Η υπό ανάθεση προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων  ( CPV )  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/ Α Περιγραφ ή Είδους cpvs Περιγραφ ή κατά cpvs 

 
1 ΚΑΥΣΙ ΜΑ 09100000-0 Καύσιμα  

1.1 Πετρέλαιο θέρμανσης  09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης  

1.2 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ  

1.3 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη  

2 ΛΙ ΠΑΝΤΙ ΚΑ 09210000-4 Λιπαντ ικά παρασκευάσματα  

2.1 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 68 09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων 
 

2.2 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 46 09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων 
 

2.3 
Συνθετιικό λάδι πετρελαιοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

2.4 
Συνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

2.5 
Ημισυνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W/40 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

2.6 
Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
5W/30 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

2.7 
Προδιαλυμένο έτοιμο αντιψυκτικό (τύπου 
paraflu) 24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 

 

 
2.8 Απιονισμένο νερό 24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα  

2.9 Υγρά Φρένων DOT4 SAE J 1703 09211650-2 Υγρά φρένων   

2.10 Ενισχυτικό πετρελαίου (330ml) 2400000-4 Χημικά προϊόντα 
 

2.11 Σπρέϊ αντισκωριακό (400ml) 09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια  

2.12 
AD BLUE AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα  
Επιλεκτικής Κατάλυσης 
(Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.) 

24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 

 

 
 

2.13 
Συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο  λιπαντικό  
για όλους  τους αερόψυκτους δίχρονους 
κινητήρες 24951100-6 Λιπαντικά 

 

 

2.14 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 GL 4 
09211400-5 

Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών 
τροχών 

 

2.15 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90 GL 4 
09211400-5 

Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών 
τροχών 

 

9 

 

 
9  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 
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Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Γενικά χαρακτηριστικά 

• Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Ερμιονίδας 
πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

  Επίσης : 

α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και 
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

β) Για την αμόλυβδη βενζίνη ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 147/2015/2016 
(ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμειξή της με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Γενικά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων 
στοιχείων. 

γ) Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις Αποφάσεις του 
Α.Χ.Σ και Γ.Χ.Σ , σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

•  Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει, να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του κατασκευαστών 
των οχημάτων του Δήμου σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από 
φθορές, οικονομία στα καύσιμα και αντοχή. 

Επίσης : 

α) Να έχουν (για όσα προβλέπεται) έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των 
προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου 
του Κράτους , η οποία έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά.  

β) Να είναι γνωστού και εύφημου κατασκευαστή και τούτο να δηλώνεται από την παραγωγική 
εταιρεία, είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, ολικά ή εν μέρει, από αναγέννηση 
χρησιμοποιημένων λιπαντικών (Απόφαση ΣΤ́  Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 13/16). 

γ) Να πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους 
(Γ.Χ.Κ.) και τις προδιαγραφές, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται σε κάθε είδος και όποιας 
άλλης σχετικής ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, και θα πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως προς την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία 

 

Ειδικότερα, τα είδη κατηγοριοποιούνται και καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους από τις εξής 
διατάξεις: 

ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ   CPV: 

09134100-8 

Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την 
οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016),
«Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ
241 Β/2.2.2017, «Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση 76/2016/ 30.11.2016 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, η οποία ενέκρινε την 76/2016 απόφαση του Α.Χ.Σ., και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4217/Β/28.12.2016» και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). 
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2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΠΛΗ - 

95  RON  ή  98  RON  CPV: 

09132100-4 

Υ.Α. 147/2015/2016 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων - 
αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» και σε κάθε περίπτωση 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

CPV:09135100-5 

α) Απόφαση του Α.Χ.Σ 467/2002 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003 ) «Προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης» β) Υπουργική Απόφαση 
468/2002 (ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β «Διαδικασίες χρωματισμού και 
ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» γ) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004 τεύχος 
β) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον 
αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει» και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). 

 

Τα καύσιμα κίνησης και το πρατήριο του αναδόχου θα πρέπει γενικά να συμμορφώνονται προς τις παρακάτω διατάξεις 
καθώς και με κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία: 

1. Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501 Β/29-2-2012): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» 

2. Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012): «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση ΙΙ  της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη 
διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009». ( Αφορά μόνο την προμήθεια καυσίμων λιανικής 
πώλησης από ιδιόκτητα πρατήρια ). 

 

ΟΜΑΔΑ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 

Α/ Α Περιγραφ ή Είδους cpvs Περιγραφ ή κατά cpvs 

 
1 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 68 09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων 

 

2 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 46 09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων 
 

3 
Συνθετιικό λάδι πετρελαιοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

4 
Συνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

5 
Ημισυνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W/40 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

6 
Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
5W/30 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

7 
Προδιαλυμένο έτοιμο αντιψυκτικό (τύπου 
paraflu) 24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 

 

 
8 Απιονισμένο νερό 24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα  

9 Υγρά Φρένων DOT4 SAE J 1703 09211650-2 Υγρά φρένων   

10 Ενισχυτικό πετρελαίου (330ml) 2400000-4 Χημικά προϊόντα 
 

11 Σπρέϊ αντισκωριακό (400ml) 09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια  

12 
AD BLUE AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα  
Επιλεκτικής Κατάλυσης 
(Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.) 

24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 

 

 
 

13 
Συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο  λιπαντικό  
για όλους  τους αερόψυκτους δίχρονους 
κινητήρες 24951100-6 Λιπαντικά 

 

 

14 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 GL 4 
09211400-5 

Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών 
τροχών 
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Α/ Α Περιγραφ ή Είδους cpvs Περιγραφ ή κατά cpvs 

15 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90 GL 4 
09211400-5 

Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών 
τροχών 

 

 
 

Να καλύπτουν τις απαιτήσεις, των Αποφάσεων του Α.Χ.Σ. 

● 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005)   Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών 
μηχανών εσωτερικής καύσης>>. 

● Αριθμ. 350/2012 (ΦΕΚ Β 2988/22.11.2013)   Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι 
ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων>>. 

● ΦΕΚ 25/Β/1992   Προδιαγραφές απεσταγμένου νερού>>. 

● Αριθμ. 430/2012 και 349/12 (ΦΕΚ 2988 Β/22.11.2013) <  Προδιαγραφές Υγρών φρένων και 
Αντιψυκτικών υγρών, αντίστοιχα>>. 

 

➢ Να έχουν (για όσα προβλέπεται) έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των 
προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου 
του Κράτους, η οποία έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά. 

➢ Να είναι γνωστού και εύφημου κατασκευαστή. Να δηλώνεται από την παραγωγική εταιρεία ότι τα 
λιπαντικά είναι είτε πρωτογενή, είτε θα προέρχονται, ολικά ή εν μέρει, από αναγέννηση 
χρησιμοποιούμενων λιπαντικών (Απόφαση ΣΤ’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 13/16). 

 

Τονίζεται ότι ο Δήμος Ερμιονίδας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα 
λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, ανά ομάδα. Η κάθε προσφορά δεν 
μπορεί να είναι υψηλότερη της ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και της καταχώρισης της 
σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ή μέχρι εξαντλήσεων των 
ποσοτήτων της σύμβασης. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών μίας ή περισσοτέρων 
ομάδων, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων 
ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της ομάδας.  
 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως10: 

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

 
10 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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2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)11, “Α) Για τη διαχείριση  τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο  τροποποίηση του ν. 3419 2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267)  Διαχείριση  έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013 , 

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

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

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

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

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226)  Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση ,12 

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

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

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)13  

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β́  185) του Υπουργού Εσωτερικών14 

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

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)  Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 15, της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά 
με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005  όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414 2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  

 
11 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
12 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
13 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 10 
του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, 
όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379. 

14 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 
άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση 
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της 
παρ. 12 του άρθρου 379. 

15 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη  συνεργάσιμων 
φορολογικά  κρατών και β) των κρατών με  προνομιακό φορολογικό καθεστώς 16.   

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

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

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

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

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

19. 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

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

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

22. την υπ’ αριθμ. 104/2021 ΜΕΛΕΤΗ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας  

23. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ του Δήμου Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
21REQ008006470,  

24. η υπ́  αριθμ. 53/08.01.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008007118) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
Ω03ΤΩΡΡ-334) του Δήμου Ερμιονίδας 

25. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ του Δήμου Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
21REQ008160754,  

26. η υπ́  αριθμ. 54/08.01.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008160790) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΠΣΗΩΡΡ-Χ7Ω) του Δήμου Ερμιονίδας 

27. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ του Δήμου Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
21REQ008007384,  

28. η υπ́  αριθμ. 41/08.01.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008007437) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
650ΣΩΡΡ-8Τ4) του Δήμου Ερμιονίδας 

29. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ του Δήμου Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
21REQ008007923,  

30. η υπ́  αριθμ. 32/08.01.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008007941) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΨΘΒΡΩΡΡ-ΑΙ6) του Δήμου Ερμιονίδας 

31. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ του Δήμου Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
21REQ008007630,  

32. η υπ́  αριθμ. 46/08.01.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008007676) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6Ν2ΓΩΡΡ-Θ1Π) του Δήμου Ερμιονίδας 

 
16      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 

Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

21PROC009451767 2021-11-01



 
Σελίδα 17 

33. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ του Δήμου Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
21REQ008126162,  

34. η υπ́  αριθμ. 38/08.01.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008126247) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
62ΧΩΩΡΡ-Ξ65) του Δήμου Ερμιονίδας  

35. η υπ’αριθμ. 105/25.10.2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ : 6ΝΗ8ΟΛΤΞ-120 του ΝΠΔΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

36. η υπ’αριθμ. 106/25.10.2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ : Ψ6ΥΛΟΛΤΞ-ΔΘ2 του ΝΠΔΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

37. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Δήμου Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21REQ008001882, 

38. η υπ́  αριθμ. 22/08.01.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008001911) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΨΤΜΥΟΛΤΞ-Ψ02) του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

39. την υπ’ αριθμόν 230/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΙΝΩΡΡ-ΤΕ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
Κατάρτισης των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την  Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2021-2022)  και συγκρότησης της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16η / 11/  2021 και ώρα 23:30 μ.μ17 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr . 

 

 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 18 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 19.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.20:   http:/ /www.promitheus.gov.gr   

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  
140393 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 
17 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

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

19 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
20 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 21 22 23 24, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

•  Στην εφημερίδα  Αργολική Ανάπτυξη , Ναυπλίου 140, 21232 Άργος  
 

•  Στην εφημερίδα  Αργολίδα , Παπαοικονόμου 21,  21232, Άργος 
 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο   
http:/ /et.diavgeia.gov.gr/    (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)25  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση(URL): στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

Γ.     Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 26  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους27  

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. 

 
21 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  /  άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  

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

23 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

24  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016 , 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 
Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

25  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :   ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ  , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

 
26 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 

& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Σε περίπτωση, που με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων 
στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (πχ ΟΤΑ),  και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, οι Α.Α. επιμερίζουν τη 
δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης 
σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, προτείνεται οι Α.Α. να αναλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων που 
αφορά στα αντίστοιχα τμήματα και  διαμορφώνουν, αναλόγως, το παρόν άρθρο της διακήρυξης. 

27 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,28  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης {ΕΕΕΣ}29 

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

4. [……………..]30 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της31  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 32. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr . Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

 
28 Ως  έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης  ή  έγγραφο της σύμβασης , κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

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

29 Για συμβάσεις κάτω των ορίων 
30 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
31 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/  τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 
ευχέρειας της Α.Α.  

32 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 
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έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο33. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών34. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα35 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)36. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφ α συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τ ις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 37.  

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 ιδιωτ ικά έγγραφ α 
συνοδεύονται από μετάφ ρασή 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 έγγραφ ο.38  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. . και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

 
33 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215  Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)    ΦΕΚ Β́ 1924 2017 (άρθρο 14) 
34 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
35 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 
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.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

37 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
38 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. 
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα39. 

2.1.5 Εγγυήσεις40 

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)41, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών42, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

 
39 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
40 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
41  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Ά  93/31.5.2018), 
42 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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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.43 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή44 για την υποβολή προσφοράς45.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.46   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής47 

 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής4849, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ. 

ΚΑΥΣΙΜΑ  1.240,04€ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 162,78€ 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201650. 

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

 
43 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

44 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
45 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). 

46 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
47 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
48 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 

          Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72 
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).   

50 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και 
την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού51  

 

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 αμετάκλητη52 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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

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

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 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), 

 
51 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
52 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α  ́215). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
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 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου53. 

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.  

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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.54 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β́  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 

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

4497/2017 
54 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.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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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. 55 

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

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

2.2.3.4. Αποκλείεται56 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις57:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201658,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,59  

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

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

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

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

 
55 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
56 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

57  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
 
58 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

59 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση  αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 60 

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

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)61. 

2.2.3.6. 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  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)62 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 63. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201664. 

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

 
60 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης, 

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
61 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

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

62 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
63 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
64  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
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Κριτήρια Επιλογής65  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας66  

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

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

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού67  

 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια68  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό. 

 

 
65 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.  

66 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
67 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
68 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα69  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς, απαιτείται70 να διαθέτουν και να καταθέσουν : 

 
1. Τις κατά περίπτωση οι προβλεπόμενες από το Ν.3054/2002 άδειες διύλισης, εμπορίας ή λιανικής 

εμπορίας  
2. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου (άρθρο 7 του Ν.3054/2002) για την προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης και  βενζίνης αμόλυβδης λιανικής πώλησης 
3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι τα 

προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική 
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη. 

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000 (ή 
μεταγενέστερο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα τόσο της συμμετέχουσας εταιρείας, όσο και της 
παραγωγικής και πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης IS0 
14001:2004 και πιστοποιητικό Υγείας Προσωπικού OHSAS 18001/2007 της εταιρείας παραγωγής 
προσφερομένων ειδών. 

 

➢ Για τα καύσιμα των αυτοκινήτων, οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν τον ανεφοδιασμό τους εντός 
αδειοδοτημένης εγκατάστασης πρατηρίου υγρών καυσίμων η οποία πρέπει να βρίσκεται εντός των 
ορίων του Δήμου, δεδομένων των περιορισμών που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 2 του ΝΔ. 2396/1953 
(ΦΕΚ 117 Α’) σχετικά με την απαγόρευση κίνησης των οχημάτων του Δημοσίου εκτός των ορίων 
τοπικής αρμοδιότητας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καυσίμων. 

 
➢ Για όλες τις κατηγορίες καυσίμων: 

Κατά την παράδοση θα εφαρμόζονται με μέριμνα του προμηθευτή οι διατάξεις της Αγορανομικής  
Διάταξης 7/2009 όπως ισχύει και τα αναφερόμενα στη  Διαδικασία παράδοσης καυσίμων  
(Κεφάλαιο26:  Καύσιμα (Στερεά-Υγρά- Αέρια). 
Επισημαίνεται ότι θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις της Αγορανομικής  διάταξης 7/2009 σχετικά με την 
αναγωγή στους 15ο C (Κεφάλαιο 24:  Μέτρα και Σταθμά ). 
Ειδικά για τα συνεργαζόμενα ιδιόκτητα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπρόσθετα 
και οι διατάξεις του κεφαλαίου 82  Tήρηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση υγρών καυσίμων  της 
Αγορανομικής  διάταξης 7/2009. 

 
 
 

 
69 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

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

70 Όπως υποσημείωση ανωτέρω. 
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➢ Επιπλέον για τα λιπαντικά πρέπει να κατατεθούν: 
•  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από την παραγωγική εταιρεία σύμφωνα με την οποία 

θα δηλώνεται ότι τα λιπαντικά μπορούν να παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για ένα (1) 
χρόνο  στις αποθήκες του Δήμου Ερμιονίδας (εξαιρείται το AdBlue). 
Σε περίπτωση που τα λιπαντικά εισαγωγής, τότε η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση θα 
κατατίθεται από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα. 
 

•  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία να δηλώνεται η χώρα καταγωγής των 
τελικών προσφερόμενων (άρθρο  94  του Ν.4412/2016).  

 
•  Tα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή σελίδες βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή Τεχνικών 

Φυλλαδίων παρασκευαστή λιπαντικών, σε απλά (μη θεωρημένα ευκρινή φωτοαντίγραφα) που θα 
αποδεικνύουν ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι ισοδύναμες ή/και 
ανώτερες με τις ζητούμενες, συνοδευόμενα από ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή ότι τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), είναι ακριβή αντίγραφα των 
πρωτοτύπων (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11.6.2014 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και 
Διαδικασιών, Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπ. Δ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια έκαστης υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα 
ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα 
απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο 

 
•  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι για τα είδη με                      

Α/Α :7, 11,13,12,15 σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 30/004/000/2368/15-6-2016 Εγκύκλιο του ΓΧΚ, α) η 
ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
1272/2008, όπως ισχύει, β) Το ΔΔΑ του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον 
Κανονισμό REACH(1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ́  αριθμ. 2015/830 , όπως ισχύουν και 
γ) έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με 
το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) , όπως ισχύει. 

 
• Να έχουν (για όσα προβλέπεται) έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των 

προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου 
του Κράτους , η οποία έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά.  

 
• Να είναι γνωστού και εύφημου κατασκευαστή και τούτο να δηλώνεται από την παραγωγική 

εταιρεία, είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, ολικά ή εν μέρει, από αναγέννηση 
χρησιμοποιημένων λιπαντικών (Απόφαση ΣΤ́  Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 13/16).  

 
❖ Αν το προσφερόμενο είδος έχει περισσότερες ή ανώτερες προδιαγραφές ποιότητας από τις 

ζητούμενες, είναι αποδεκτό.  
Όταν υπάρχει επίσημη – διεθνής προδιαγραφή (API ή ACEA κλπ), η προδιαγραφή του 
κατασκευαστή (π.χ. MAN, MB, VDS κ.λ.π.) είναι απλώς επιθυμητή. 
Όταν δεν υπάρχει επίσημη –  διεθνής προδιαγραφή, η προδιαγραφή του κατασκευαστή ή 
βεβαιωμένα αντίστοιχη είναι υποχρεωτική.   
Η βεβαίωση αντιστοιχίας θα είναι συνταγμένη και υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό και 
πλήρως τεκμηριωμένη. 

 
 
➢ Επίσης, θα πρέπει: 
 
Α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL να είναι απαλλαγμένο από τις προσμίξεις από νερό και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 
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Β)  Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνή με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). και θα  αναμειγνύεται 
με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 
Γενικά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. 
Γ) Τα λιπαντικά, θα πρέπει να μπορούν να παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο 
αποθήκευσης στις αποθήκες του Δήμου Ερμιονίδας, και θα πρέπει να εξασφαλίζουν:  

•  μείωση των τριβών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας για τη 
λειτουργία του μηχανήματος και παράλληλα μείωση της παραγωγής θερμότητας.  

•  Ψύξη  
•  Αντιοξειδωτική δράση 
• Απορρυπαντική δράση.  
•  Στεγανοποίηση 
• Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σφραγισμένα - από την εταιρία παραγωγής- 

δοχεία, τα οποία δοχεία θα  αναγράφουν υποχρεωτικά τις  ενδείξεις του Άρθρου 44 του 
Αγορανομικού Κώδικα (Υ.Α. A2-3391/09 -ΦΕΚ1388Β/13-7-2009). 

•  Τα δοχεία συσκευασίας των λιπαντικών θα είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς εξωτερικά σημάδια 
ή παραμορφώσεις του σχήματος, χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και οπωσδήποτε θα 
φαίνεται με εξαιρετική ευκρίνεια η ημερομηνία παραγωγής του περιεχόμενου προϊόντος. Δοχεία 
με ελαττώματα θα επιστρέφονται άμεσα στον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση του φορέα 
προμήθειας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν γίνεται αποδεκτή 
απόκλιση όσον αφορά το είδος της συσκευασίας για μεν τα 20λιτρα έως ± 5 λίτρα, για τα  δοχεία 
των 330ml  έως ± 50 ml. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης71  

 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
τα ισχύοντα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης . 72 73   

 
71 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). 

72 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  

73 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον 
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

 Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης 
άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου 
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς74. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ  ́του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες75. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 76. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 77. 

Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται 
από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή78. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας  Επικοινωνία  του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα… το οποίο 

 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016. 

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

75 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
76 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
77 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
78 Δυνατότητα της A.A. σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 

καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, 
από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται. 
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ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ79 καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.80  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.81 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.82 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής83. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,84 την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης85 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης86. 

 
79 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

80 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https:/ /espdint.eprocurement.gov.gr/ ) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https:/ /eur-lex.europa.eu/ legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

81 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
82 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
83 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
84 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
85 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ́  Τμήμα)  
86 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
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Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του87. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα88 89 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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

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 ισχύουν90. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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 

 
87  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
88 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

89  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

90 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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 του. 

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 την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.491 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/  Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού92. 

 
91  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
92  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την 
περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση 
ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές   προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 
των μετοχών  προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την 
περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 
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αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από  μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα  κατά την έννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α  ̀της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

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.93 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 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, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά94 . Εάν ο οικονομικός φορέας, για 
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.95 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6. της παρούσας διακήρυξης. 96 

 
93 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 . 

94 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/  και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

95 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

96 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά.97 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) 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 στο ΓΕΜΗ98, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης99, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

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

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

 
97 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

98    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 

στον ν. 3190/1955 (Α  ̀91), 
 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α  ̀196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Ὰ  205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Ὰ  96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ ,̀ 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
99  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους100 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. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

 
100 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης101  

 

Κριτήριο ανάθεσης102 της Σύμβασης103 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά 
ομάδα προϊόντων, βάσει : 

Α) μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης εβδομαδιαίας τιμής λιανικής 
πώλησης καυσίμων για το Νομό Αργολίδας του Παρατηρητήριου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την εβδομάδα παράδοσης, για την Ομάδα Α - Καύσιμα 
 

Β)  βάσει τιμής104 , για την Ομάδα Β – Λιπαντικά 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 105  

   

Δεν προβλέπεται βαθμολόγηση 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 106 

 
101 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) 
102 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

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

103 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). 

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

105 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α του ν. 
4608/2019), καθώς και 16 ν. 4412/2016 

106      Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής107. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215  Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) .108 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 109 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.110 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά  στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

 
107 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
108 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 
109  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
110 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  Οικονομική Προσφορά  στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα111, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.112 

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

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

 
111 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
112 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019113 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται 
σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή 
περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος 
υποβολής τους   
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ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.113 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού114 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PD 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα115 116. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν117. 

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

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [τιμή 
ή κόστος],  όπως ορίζεται κατωτέρω:  

 
113 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα 
να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο 
του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

114 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
115 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
116 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

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

117 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα, για την Ομάδα Β - Λιπαντικά. 118    

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης119) σε μορφή pdf.] 

Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς αποτελεί μέρος της παρούσας και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr). 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 
ειδών,120  σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης εβδομαδιαίας τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων για το 
Νομό Αργολίδας του Παρατηρητήριου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κατά την εβδομάδα παράδοσης, για την Ομάδα Α – Καύσιμα 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή 
αναφοράς για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙV, που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης121. 

----- 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,00% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20,00%. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές δεν είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και αναπροσαρμόζονται 
σύμφωνα με τη μέση λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του 
νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου. 

 
118 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
119 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
120 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα έγγραφα της σύμβασης 

προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της 
τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού. 

          121 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή122 στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών123   

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

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

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

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

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.124 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών125 

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,126  

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, 

 
122 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
123 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
124  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
125 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
126 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών127 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης128, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου  Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά  και του (υπό)φακέλου  Οικονομική Προσφορά , την 22α/ 11/ 2021 και ώρα 
10:00π.μ  

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου  Οικονομική Προσφορά , κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή129. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου130. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

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

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών131. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

 
127 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215  Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  (άρθρο 16) 
128 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 
129 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
130 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
131  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
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αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της  Επικοινωνίας , στην αναθέτουσα αρχή132 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.133   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση  με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων134 ( Δικαιολογητικά Συμμετοχής    Τεχνική Προσφορά  και 
 Οικονομική Προσφορά ), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της  Επικοινωνίας  του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.135 

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

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.136 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου137 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ( προσωρινό ανάδοχο ), μέσω της 
λειτουργικότητας της  Επικοινωνίας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

 
132 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
133 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
134 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. 

135  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
136  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
137 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
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προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5138.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της  Επικοινωνίας  του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του139.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.    

 
138 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
139 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της  Επικοινωνίας , σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
 Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού . Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής140. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.141 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της  Επικοινωνίας , σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα  Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού .  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής142. Κατά της απόφασης 
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.143 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

 
140  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
141 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
142 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
143 Άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της  Επικοινωνίας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής144 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης145. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά146 μέσω της λειτουργικότητας  Επικοινωνία  του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη  Προδικαστική 

 
144 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
145 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
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Προσφυγή  και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών147 

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.148  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της  Επικοινωνίας  του ΕΣΗΔΗΣ: 

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

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

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας149 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής.150 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ.151 

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

 
146 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215  Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) .  
147 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
148  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
149 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
150  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
151 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου152. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής153. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά154. 

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

 

 
152  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
153  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
154 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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 ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα... της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 
του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου.  

 

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΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ  ̀αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης155.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.156. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/  των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

 
155      Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
156 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της157 

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/ 158 159 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης160  

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

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

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

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

 

 
157  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
158 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ́  της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
159 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/  προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016161, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 162 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016163 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)164 . 

δ)……………………………………… 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,00% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20,00.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 1,00% επί του καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος165  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 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  

Δεν 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 

 
161 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
162  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
163 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

164 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

165 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

21PROC009451767 2021-11-01



 
Σελίδα 57 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, 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: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

 

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. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο166 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. 

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

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων167   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

 
166 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
167 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016168. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
168   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά, σε ποσότητες που θα του 
υποδεικνύονται εκ των προτέρων ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του 
προϋπολογισμού της μελέτης. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον προϋπολογισμό.  

Ειδικότερα, για την Ομάδα Α – Καύσιμα, λόγω έλλειψης ειδικού αποθηκευτικού χώρου η παράδοση των 
καυσίμων κίνησης, θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Ερμιονίδας και του Νομικού 
Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας, στο πρατήριο του 
προμηθευτή σε κάθε όχημα, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε χώρους, που θα του 
υποδεικνύονται εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας από τον Δήμο και τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα 
(δημοτικά και σχολικά κτήρια, παιδικοί σταθμοί) κάθε φορά.  
Τα υπόλοιπα υλικά της Ομάδας Β - Λιπαντικά θα παραδίδονται, σύμφωνα με καθολική παραγγελία ή με 
τμηματικές παραγγελίες (κατά την κρίση του Δήμου) στους διακριτούς αποθηκευτικούς χώρους του  Δήμου 
Ερμιονίδας  (αμαξοστάσιο – αποθήκες Α.Τ.Ε., 3ο χλμ. Επαρχ. Οδού Κρανιδίου – Ερμιόνης-θέση  Αυλώνα ).  
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16169  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά 
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. . Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με φυσικοχημική 
εξέταση. 

 
169 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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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. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6.2.1 της 
παρούσας.  

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 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 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 προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.170 

 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

 
170 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β́  764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας171  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή172 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής173  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογής της τιμής. 

 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 
171 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
172   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
173 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).174 
 

 

 

Κρανίδι    01/11 /2021 

 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 

 

 
174  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο  Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους , Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 

ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

        

                    
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
       ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
       Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη 
       Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι 
         2754361431 
       Fax: 2754023481 
       e-mail: ant.despoina1976@gmail.com 
       Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα 
  

 
 
“ Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και λιπαντ ικών για το Δήμο 
Ερμιονίδας και  τα Νομικά του 
Πρόσωπα (2021-2022)  ”  
 
Αρ. Μελ.: 104/ 2021 
Προϋπολογισμού : 173.950,00   € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 
 
Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι 

 

   
   

ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η προμήθεια που περιγράφεται με την παρούσα τεχνική έκθεση, αφορά στην κάλυψη:  
α) των αναγκών σε  υγρά καύσιμα και λιπαντικά για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Ερμιονίδας καθώς και των αναγκών θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων που 
βρίσκονται στην κοινότητα του Κρανιδίου ( παλαιό κτήριο Δημαρχείου, παράρτημα αυτού καθώς και για τα 
γραφεία του Δήμου στην “κάτω πλατεία “ )  
β) των αναγκών θέρμανσης των σχολικών κτιρίων που εποπτεύονται από την α΄ βάθμια σχολική επιτροπή 
του Δήμου Ερμιονίδας  
γ) των αναγκών θέρμανσης των σχολικών κτιρίων που εποπτεύονται από την β΄ βάθμια σχολική επιτροπή 
του Δήμου Ερμιονίδας και  
δ) των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων, που εποπτεύονται από το Νομικό Πρόσωπο 
Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας (παιδικός  σταθμός  Κρανιδίου, παιδικός 
σταθμού Ερμιόνης και κτήρια όπου στεγάζονται τα ΚΔΑΠ ) 
ε)των αναγκών σε υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης) για την κίνηση και λειτουργία του οχήματος του 
Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας με αρ. κυκλοφορίας: 
KHH 8777  
 
 
Για το Δήμο Ερμιονίδας το χρονικό αυτό διάστημα εκτιμάται, ότι θα αρχίσει μετά το πέρας της σύμβασης που 
ανατέθηκε με την υπ. αρ. 94/21.09.2020  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα ολοκληρωθεί με την  
εξάντληση του ποσού της παρούσας τεχνικής έκθεσης και έως 31.12.2022. 
Για το  Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας  καθώς και για την 
Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια σχολική επιτροπή το διάστημα αυτό εκτιμάται ότι θα αρχίσει την επόμενη της 
σύμβασης και θα ολοκληρωθεί με την  εξάντληση του ποσού της παρούσας τεχνικής έκθεσης για το 
πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με τις ανάγκες του. 
Σκοπός της προμήθειας είναι να υπάρχει επάρκεια σε καύσιμα, για την θέρμανση των παραπάνω κτιρίων αλλά 
και την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ερμιονίδας καθώς και για το όχημα 
του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας.  
Επίσης σκοπός της προμήθειας των λιπαντικών είναι  να διασφαλίζεται η προστασία του κινητήρα και των 
μηχανικών σημείων τριβής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ερμιονίδας, ώστε να έχουμε την 
ομαλότερη δυνατή λειτουργία τους. 
 
Οι ποσότητες των καυσίμων  υπολογίστηκαν σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Προεδρ. Κυβ. 
1450/550/82(ΦΕΚ 93/82 τεύχος Β'), όπως ισχύει καθώς και από προηγούμενες (μηνιαίες ή και ετήσιες) 
καταναλώσεις των μηχανημάτων έργου, οχημάτων, καυστήρων θέρμανσης, κ.λπ. Τονίζεται ότι οι ποσότητες, 
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που προβλέπονται είναι ενδεικτικές λόγω αδυναμίας ακριβούς υπολογισμού για κάποια είδη, που δεν είναι 
σαφές το ωφέλιμο ζωής ή /  και τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή /  και ο χρόνος λειτουργίας τους. 
 Ο Δήμος Ερμιονίδας, το  Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας 
καθώς και η Α΄ Βάθμια και Β΄ Βάθμια σχολική επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν ολόκληρη 
την ποσότητα την οποία αιτήθηκαν. 
Επίσης λόγω έλλειψης ειδικού αποθηκευτικού χώρου η παράδοση των καυσίμων κίνησης, θα γίνεται 
τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Ερμιονίδας, του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και  
Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας,  στο πρατήριο του προμηθευτή σε κάθε όχημα, ενώ το πετρέλαιο 
θέρμανσης θα παραδίδεται σε χώρους, που θα του υποδεικνύονται εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας 
από τον Δήμο, το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας και τις 
σχολικές επιτροπές (δημοτικά και σχολικά κτήρια, παιδικοί σταθμοί) κάθε φορά.  
 
Τα υλικά χωρίζονται σε δύο ομάδες ως εξής :  

•  ΟΜΑΔΑ Α-ΚΑΥΣΙ ΜΑ 
•  ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙ ΠΑΝΤΙ ΚΑ 

Το πρατήριο του Αναδόχου για την προμήθεια των υλικών της ομάδας Α (των καυσίμων) θα πρέπει να είναι 
εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας.  
 
Τα υπόλοιπα υλικά της ομάδας Β (λιπαντικά) θα παραδίδονται επίσης σύμφωνα με καθολική παραγγελία ή με 
τμηματικές παραγγελίες (κατά την κρίση του Δήμου)  στους διακριτούς  αποθηκευτικούς χώρους του  Δήμου 
Ερμιονίδας  (αμαξοστάσιο – αποθήκες Α.Τ.Ε., 3ο χλμ. Επαρχ. Οδού Κρανιδίου – Ερμιόνης-θέση «Αυλώνα»).  
Η ευθύνη για την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μέχρι την 
παραλαβή από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου , του Ν.Π. και των σχολικών επιτροπών, είναι του 
αναδόχου. 
Η παράδοση για τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνεται αυθημερόν με την παραγγελία 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
Η παράδοση για τα λιπαντικά θα γίνεται εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) εργασίμων ημερών το οποίο 
αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη της ημέρας της παραγγελίας.  
 
Μετά το πέρας του διαγωνισμού κάθε Νομικό Πρόσωπο ή /και σχολική επιτροπή θα υπογράψει συμφωνητικό 
για τις ήδη δηλωμένες ανάγκες του με τον ή τους αναδόχους. 
Ο τρόπος πληρωμής αναδόχου  ή των αναδόχων θα είναι σε ακολουθία με τα εκδοθέντα τιμολόγια βάσει της 
τμηματικής παράδοσης της προμήθειας.  
 
Η παραπάνω προμήθεια κρίνεται αναγκαία για την καλή και ομαλή κίνηση  και λειτουργία των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου αλλά και για τη θέρμανση των κτιρίων του Δήμου,  του Νομικού  Προσώπου 
Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας και τις σχολικές επιτροπές (Δημοτικά, 
σχολικά κτήρια- παιδικοί σταθμοί).  
 
Η υπό ανάθεση προμήθεια καυσίμων  και λιπαντικών κατατάσσεται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 

Α/ Α Περιγραφ ή Είδους cpvs Περιγραφ ή κατά cpvs 

 
1 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 68 09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων 

 

2 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 46 09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων 
 

3 
Συνθετιικό λάδι πετρελαιοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

4 
Συνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

5 
Ημισυνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W/40 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

6 
Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
5W/30 

09211100-2 Έλαια κινητήρων  

7 
Προδιαλυμένο έτοιμο αντιψυκτικό (τύπου 
paraflu) 24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 

 

 
8 Απιονισμένο νερό 24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα  
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Α/ Α Περιγραφ ή Είδους cpvs Περιγραφ ή κατά cpvs 

9 Υγρά Φρένων DOT4 SAE J 1703 09211650-2 Υγρά φρένων   

10 Ενισχυτικό πετρελαίου (330ml) 2400000-4 Χημικά προϊόντα 
 

11 Σπρέϊ αντισκωριακό (400ml) 09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια  

12 
AD BLUE AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα  
Επιλεκτικής Κατάλυσης 
(Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.) 

24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 

 

 
 

13 
Συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο  λιπαντικό  
για όλους  τους αερόψυκτους δίχρονους 
κινητήρες 24951100-6 Λιπαντικά 

 

 

14 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 GL 4 
09211400-5 

Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών 
τροχών 

 

15 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90 GL 4 
09211400-5 

Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών 
τροχών 

 

 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 173.950,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. 
και η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Ερμιονίδας καθώς και πόρους ή 
Επιχορηγήσεις των Νομικών Προσώπων.  
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με: 

• Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις  διατάξεις  του 

Ν.4782/2021 (Α΄  36).  

• Το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας)  (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α'), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
• του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων » 
• την υπ’ αριθ. 27862/Εγκ. 11/17-7-1997 εγκύκλιο του Υπουργού των Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 
13 του ν. 2503/97» περί εξαίρεσης προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών από τις διατάξεις του Ν. 
2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

• το Ν.4111/2013 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α΄ 18) )« Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών» 

• το υπ. αρ. 11389/93 (ΦΕΚ 185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 

• την υπ́ αρίθμ. 3/26-3-2013 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. (Α.Π.:11543) «Ανάδειξη προμηθευτών – 
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των 
Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄  
και β΄  βαθμού.» 

• την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΠΔ 60/2007 - ΦΕΚ 
64/Α'/16.3.2007) 

καθώς και  τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
 
Η προμήθεια θα γίνει με τη  διαδικασία του Ανοικτ ού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016 δηλαδή για τα 
μεν καύσιμα με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης εβδομαδιαίας τιμής 
λιανικής πώλησης καυσίμων για το Νομό Αργολίδας του Παρατηρητήριου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την εβδομάδα παράδοσης και για τα δε λιπαντικά τη 
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.  
 
Ο διαγωνισμός θα λάβει την προβλεπόμενη δημοσιότητα. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε 
περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.  
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Τα είδη της ομάδας  Α των «καυσίμων» θα ανατεθούν υποχρεωτικά σε έναν ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει και για 
την ομάδα  Β των «λιπαντικών». Δεν αποκλείεται να αναδειχθεί ο ίδιος ανάδοχος και για τις δύο ομάδες. 
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο, ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.  
Οι τιμές των προσφορών, θα δοθούν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού στις αντίστοιχες μονάδες 
μέτρησης, που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας. 
Τονίζεται ότι ο Δήμος καθώς και έκαστο Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα 
καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για τα λιπαντικά. 
 
Ο Δήμος Ερμιονίδας, το Ν.Π. καθώς και οι σχολικές επιτροπές έχουν τη δυνατότητα, εάν παραστεί ανάγκη για 
λόγους ανωτέρας βίας (τυχόν καθυστέρηση διενέργειας του επόμενου διαγωνισμού, έκτακτες ανάγκες κλπ) 
και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέων 
συμβάσεων, να παρατείνουν την ισχύ και την διάρκεια των επιμέρους συμβάσεων τους  και μετά τη λήξη 
τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,  χωρίς όμως να υπάρξουν υπερβάσεις των επιμέρους 
ποσοτήτων καθώς και των επί μέρους προϋπολογισμών που αναγράφονται στην υπ. αρ. 104/2021 μελέτη και 
στη σχετική διακήρυξη. 
   
  

 
ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
18-10-2021 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
18-10-2021 

Η προϊσταμένη 
 
 
 

  
 

Δέσποινα Αντωνιάδου 
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Σουσάνα Καρανικόλα 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
       ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
       Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη 
       Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι 
         2754361431 
       Fax: 2754023481 
       e-mail: ant.despoina1976@gmail.com 
       Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα 
  

 
 
“  Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και λιπαντ ικών για το Δήμο 
Ερμιονίδας και τα Νομικά του 
Πρόσωπα (2021-2022)  ”  
 
Αρ. Μελ.:  104 / 2021 
Προϋπολογισμού : 173.950,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 
 
Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι 

 

ΕΝΔΕΙ ΚΤΙ ΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ -  ΝΟΜΙ ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΣΧΟΛΙ ΚΩΝ ΕΠΙ ΤΡΟΠΩΝ 
 
 
 
 

Τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα επιμερίζονται ανά Νομικό Πρόσωπο ως εξής:  

Α/ Α Περιγραφ ή Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα Τιμή μον. 
Κόστος 

Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 64.729 1,19 € 77.027,51 € 

2 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 27.906 1,25 € 34.882,50 € 

3 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 8.764 1,38 € 12.094,32 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 124.004,33 € 

Φ.Π.Α. 24%  για την ομάδα Α 29.761,04 € 

ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 153.765,37 € 

ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙ ΠΑΝΤΙ ΚΑ 

Α/ Α Περιγραφ ή Είδους Μον.μετρ
. 

Ποσότητα 
ανά μον. 
μέτ ρησης 

Τιμή μον. 
Κόστος 

Δαπάνης  
 

1 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 68 lit 500 3,70 € 1.850,00 €  

2 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 46 lit 300 3,70 € 1.110,00 €  

3 
Συνθετιικό λάδι πετρελαιοκινητήρων 
γενικής λίπανσης SAE 30 

τεμ 52 2,70 € 140,40 €  

4 
Συνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

lit 48 2,70 € 129,60 €  

5 
Ημισυνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W/40 

lit 1000 5,20 € 5.200,00 €  

6 
Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
5W/30 

lit 500 5,20 € 2.600,00 €  

7 
Προδιαλυμένο έτοιμο αντιψυκτικό (τύπου 
paraflu) 

lit 400 1,60 € 640,00 € 
 

 
8 Απιονισμένο νερό lit 200 0,40 € 80,00 €  

9 Υγρά Φρένων DOT4 SAE J 1703 lit 100 4,20 € 420,00 €  

10 Ενισχυτικό πετρελαίου (330ml) lit 60 4,80 € 288,00 €  

11 Σπρέϊ αντισκωριακό (400ml) Kg 100 5,20 € 520,00 €  

12 
AD BLUE AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα  
Επιλεκτικής Κατάλυσης 
(Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.) 

lit 600 1,40 € 840,00 € 

 

 
 

13 Συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο  λιπαντικό  lit 100 5,80 € 580,00 €  
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Α/ Α Περιγραφ ή Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα Τιμή μον. 
Κόστος 

Δαπάνης 

για όλους  τους αερόψυκτους δίχρονους 
κινητήρες  

14 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 GL 4 lit 200 4,20 € 840,00 €  

15 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90 GL 4 τεμ 200 5,20 € 1.040,00 €  

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 16.278,00 €  

Φ.Π.Α. 24%  για την ομάδα Β     3.906,72 € 
 

ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β     20.184,72 € 
 

ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙ Α ΤΙ Σ ΟΜΑΔΕΣ Α και Β 173.950,09 € 
 

 
 
  Α. Δήμος Ερμιονίδας  

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

 ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

λίτρα 64255 1,19 € 76.463,45 € 

2 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 3225 1,25 € 4.031,25 € 

3 
Βενζίνη 
αμόλυβδη 

λίτρα 8764 1,38 € 12.094,32 € 

  92.589,02 € 
Φ.Π.Α.24%       24% 22.221,36 € 
          114.810,38 € 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙ ΠΑΝΤΙ ΚΑ 

 

Α Α Περιγραφ ή Είδους 
Μον.μετρ. 

Ποσότητα 
ανά μον. 
μέτρησης 

Τιμή 
μον. 

Κόστος 
Δαπάνης  

 
1 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 68 lit 500 3,70 € 1.850,00 €  

2 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 46 lit 300 3,70 € 1.110,00 €  

3 
Συνθετιικό λάδι πετρελαιοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

τεμ 52 2,70 € 140,40 €  

4 
Συνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων γενικής 
λίπανσης SAE 30 

lit 48 2,70 € 129,60 €  

5 
Ημισυνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W/40 

lit 1000 5,20 € 5.200,00 €  

6 Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 5W/30 lit 500 5,20 € 2.600,00 €  

7 
Προδιαλυμένο έτοιμο αντιψυκτικό (τύπου 
paraflu) 

lit 400 1,60 € 640,00 € 
 

 
8 Απιονισμένο νερό lit 200 0,40 € 80,00 €  

9 Υγρά Φρένων DOT4 SAE J 1703 lit 100 4,20 € 420,00 €  

10 Ενισχυτικό πετρελαίου (330ml) lit 60 4,80 € 288,00 €  

11 Σπρέϊ αντισκωριακό (400ml) Kg 100 5,20 € 520,00 €  

12 
AD BLUE AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα  
Επιλεκτικής Κατάλυσης 
(Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.) 

lit 600 1,40 € 840,00 € 

 

 
 

13 Συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο  λιπαντικό  lit 100 5,80 € 580,00 €  
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Α Α Περιγραφ ή Είδους Μον.μετρ. Ποσότητα 
ανά μον. 

Τιμή 
μον. 

Κόστος 
Δαπάνης  για όλους  τους αερόψυκτους δίχρονους 

κινητήρες  
14 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 GL 4 lit 200 4,20 € 840,00 €  

15 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90 GL 4 τεμ 200 5,20 € 1.040,00 €  

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 16.278,00 €  

Φ.Π.Α. 24% για την ομάδα Β     3.906,72 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β     20.184 72 €  

 
 
 
 Β. A΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή τ ου Δήμου Ερμιονίδας:  
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 10.920 1,25 € 13.650,00 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
13.650,00 € 

Φ.Π.Α         24% 3.276,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ         16.926,00 € 

 
 
 
   Γ. Β΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας:  
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτ ρ. 

Ποσότητα Τιμή μον.(€)  Κόστος Δαπάνης(€)  

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 9.246 1,25 € 11.557,00 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.557,00 €  

 Φ.Π.Α         24% 2.773,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ  14.330,68 €  
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Δ. Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης –  Πολιτ ισμού και                                                      
Παιδείας  τ ου Δήμου Ερμιονίδας:  
 Δ.1. Για τους παιδικούς σταθμούς 
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητ α Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 1.290 1,25 € 1.612,50 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
1.612,50 € 

ΦΠΑ         24% 387,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ         1.999,50 € 
Δ.2. Για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 8777 
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητ α Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

λίτρα 474 1,19 € 564,06 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
564,06 € 

ΦΠΑ         24% 135,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ         699,43 € 
      

            Δ.3.Για τα κτήρια όπου λειτουργούν τα ΚΔΑΠ 
 

Α/ Α 
Περιγραφ ή 

Είδους 
Μον. 
Μέτρ. 

  Τιμή μον. Κόστος Δαπάνης 

ΟΜΑΔΑ Α -  ΚΑΥΣΙ ΜΑ 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 3.225 1,25 € 4.031,25 € 

ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
4.031,25 € 

ΦΠΑ         24% 967,50 € 
ΣΥΝΟΛΟ         4.998,75 € 

 
 

ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
18-10-2021 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
18-10-2021 

Η προϊσταμένη 
 
 

  
 

Δέσποινα Αντωνιάδου 
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Σουσάνα Καρανικόλα, 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
       ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
       Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη 
       Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι 
         2754361431 
       Fax: 2754023481 
       e-mail: ant.despoina1976@gmail.com 
       Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα 
  

 
“ Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και λιπαντ ικών για το Δήμο 
Ερμιονίδας και τα Νομικά του 
Πρόσωπα (2021-2022)  ”  
 
Αρ. Μελ.: 104/ 2021 
Προϋπολογισμού : 173.950,00   € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 
 
Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι  

    
 

   
   

 
ΤΕΧΝΙ ΚΕΣ ΠΡΟΔΙ ΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΓΕΝΙ ΚΑ 

Οι προδιαγραφές των κατωτέρω, καθώς τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά τους, καθορίζονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν προσμίξεις από νερό ή άλλο 
καύσιμο. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙ Ο ΚΙ ΝΗΣΗΣ ΚΑΙ   ΒΕΝΖΙ ΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙ Α ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 1.1  ΠΕΤΡΕΛΑΙ Ο ΚΙ ΝΗΣΗΣ 
 
Για το πετρέλαιο κίνησης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην:  

 Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016), «Πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» όπως 
διορθώθηκε με το ΦΕΚ 241 Β/2.2.2017, «Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση 76/2016/ 30.11.2016 των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ενέκρινε την 
76/2016 απόφαση του Α.Χ.Σ., και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4217/Β/28.12.2016» και σε κάθε περίπτωση 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). 

 Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Πίνακα 1:  Τεχνικά χαρακτηριστ ικά 

Ι ΔΙ ΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΟΡΙ Α(1)  ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΔΟΚΙ ΜΗΣ (2)  

Κατώτερο Μέγιστο 

Αριθμός κετανίου   51,0  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5165 

ΕΛΟΤ ΕΝ 15195 

ΕΛΟΤ ΕΝ 16144 

Δείκτης κετανίου βάσει υπολογισμού  46,0  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4264 

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

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12185 
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Ι ΔΙ ΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙ Α(1)  ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΟΚΙ ΜΗΣ (2)  

Πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 

% m/m - 8,0 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12916 

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 10,0 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20846 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20884 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13032 

Σημείο ανάφλεξης °C 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 

and test methods for automotive diesel fuel του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

Υπόλειμμα άνθρακα (σε υπόλειμμα 10% 

απόσταξης) 
% m/m 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

Περιεκτικότητα σε τέφρα % m/m 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 

and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

Περιεκτικότητα σε νερό mg/kg 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 

and test methods for automotive diesel fuel του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 

and test methods for automotive diesel fuel του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

Διάβρωση ελάσματος  χαλκού (3 ώρες 

στους 50 °C) 

Καθορισμός 

τιμής 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 

and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

Σταθερότητα στην οξείδωση  

g/m³  Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 

and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 h 

Λιπαντική ικανότητα, διάμετρος του 

διορθωμένου σημείου φθοράς (wsd 1,4) 

στους 60 °C 

µm 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 

and test methods for automotive diesel fuel του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

Ιξώδες στους 40°C mm² /s 
Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

Απόσταξη: 

 

 

% (v/v) 
Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
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Ι ΔΙ ΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙ Α(1)  ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΟΚΙ ΜΗΣ (2)  

- % (v/v) ανακτώμενο στους 250 °C, προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

- % (v/v) ανακτώμενο στους 350 °C, % (v/v) 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 

and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014 

- 95% (V/V) ανακτώμενο στους:  °C - 360  

Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών 
οξέων (FAME) (3) 

% (v/v) - 7,0 
ΕΛΟΤ ΕΝ 14078 

Σημείωση:  Οι ιδιότητες που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της, όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.   
 

(1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών 
τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή 

δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί 

υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R =  αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των 
μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006. 

(2)  Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014. Τα πρότυπα 

δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή 
τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση 

του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 + ΝΑ:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει 

τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που 
αντικαθιστά. 

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

Το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09134200-9, με 
τίτλο «Καύσιμο πετ ρελαιοκ ινητήρων ντ ίζελ» . 

ΑΡΘΡΟ 1.2 ΒΕΝΖΙ ΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙ ΩΝ 
 
Για την αμόλυβδη βενζίνη ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 147/2015/2016 (ΦΕΚ 293 
Β/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» και σε κάθε 
περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Προδιαγραφ ές γ ια βενζίνες του εμπορίου με μέγιστη περιεκτ ικότητα σε οξυγόνο 3,7%  m/ m που 
χρησιμοποιούνται από οχήματ α με κ ινητήρες επιβαλλόμενης ανάφ λεξης 

Παράμετρος (1) Μονάδα Όρια (2) 

  Ελάχιστο Μέγιστο 
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Παράμετρος (1) Μονάδα Όρια (2) 

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON 
(3) 

 95,0 - 

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο mg/ l - 5,0 

Πυκνότητα στους 15 oC 
Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for 
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 
% (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 10,0 

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

Αντοχή στην οξείδωση 
Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for 
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 
% (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Περιεχόμενα κομιώδη 
Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 
% (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 
ώρες στους 50oC) 

Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for 
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 
% (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for 
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 
% (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων 
σε 

                       Ολεφίνες 

 

και Αρωματικά 

% (v/v) 

-  

- 

18,0 

 

35,0 

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

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % m/m - 3,7 

Οξυγονούχες ουσίες % (v/v)   

- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται 
σταθεροποιητές) 

 - 3,0 

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η
προσθήκη σταθεροποιητών) 

 - 
10.0 

 

- Ισοπροπυλική αλκοόλη  - 12.0 

-Ισοβουτυλική αλκοόλη  - 15.0 
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Παράμετρος (1) Μονάδα Όρια (2) 

- Τριτοτανής βουτυλική αλκοόλη  - 15.0 

- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα
άνθρακα ανά μόριο 

 - 22.0 

- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4)  - 15.0 

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

Παράμετρος (1) Μονάδα Όρια (2) 

  Ελάχιστο Μέγιστο 

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON
(3) 

 95,0 - 

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο mg/ l  5,0 

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

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 10,0 

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

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

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 
ώρες στους 50oC) 

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

Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

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

Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων 
σε 

                       Ολεφίνες 

 

και Αρωματικά 

% (v/v) 

-  

- 

18,0 

 

35,0 

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

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % m/m - 2,7 

Οξυγονούχες ουσίες % (v/v)   

- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται 
σταθεροποιητές) 

 - 3,0 

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η 
προσθήκη σταθεροποιητών) 

- Ισοπροπυλική αλκοόλη 

-Ισοβουτυλική αλκοόλη 

- Τριτοτανής βουτυλική αλκοόλη  

5,0% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα
άνθρακα ανά μόριο 

- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4) 

Τα ποσοστά 
ανάμιξης και όγκο
υπακούουν στον
περιορισμό της
μέγιστης 
περιεκτικότητας σε
οξυγόνο 2,7% 

Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της. 
(1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται
αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου 
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την 
ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. 
(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό 
των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα 
πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους
δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R
άνω του μηδενός (R =  αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων 
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ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006. 

(3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό
του RON σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις
οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ 
(4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που
αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014. 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09132100-4, με 
τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη» . 

ΠΕΤΡΕΛΑΙ Ο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙ Α ΤΑ ΚΤΗΡΙ Α 

ΑΡΘΡΟ 2.1  ΠΕΤΡΕΛΑΙ Ο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 
467/2002 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003 ) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης» β) στην 
Υπουργική Απόφαση 468/2002 (ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης 
πετρελαίου θέρμανσης» γ)  στην ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντ ίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει» και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09135100-5, με 
τίτλο « Πετρέλαιο θέρμανσης» . 

Τα καύσιμα κίνησης και το πρατήριο του αναδόχου θα πρέπει γενικά να συμμορφώνονται προς τις παρακάτω 
διατάξεις καθώς και με κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία: 
1. Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501 Β/29-2-2012): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της 
ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.» 
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2. Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012): «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών 
βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση Ι Ι  της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009». ( 
Αφορά μόνο την προμήθεια καυσίμων λιανικής πώλησης από ιδιόκτητα πρατήρια ). 
 
Επίσης, θα πρέπει: 
Α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL να είναι απαλλαγμένο από τις προσμίξεις από νερό και σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 
Β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνή με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). και θα  αναμειγνύεται με 
βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 
 
Γενικά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. 
 
Για όλες τις κατηγορίες καυσίμων: 
Κατά την παράδοση θα εφαρμόζονται με μέριμνα του προμηθευτή οι διατάξεις της Αγορανομικής  Διάταξης 
7/2009 όπως ισχύει και τα αναφερόμενα στη « Διαδικασία παράδοσης καυσίμων» (Κεφάλαιο26: «Καύσιμα 
(Στερεά-Υγρά- Αέρια). 
Επισημαίνεται ότι θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις της Αγορανομικής  διάταξης 7/2009 σχετικά με την 
αναγωγή στους 15ο C (Κεφάλαιο 24: «Μέτρα και Σταθμά»). 
Ειδικά για τα συνεργαζόμενα ιδιόκτητα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπρόσθετα και οι 
διατάξεις του κεφαλαίου 82 «Tήρηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση υγρών καυσίμων» της 
Αγορανομικής  διάταξης 7/2009. 
 
Τονίζεται ότι ο Δήμος Ερμιονίδας, διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα από τα καύσιμα, στο Γενικό 
Χημείο του Κράτους ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές. 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί, ότι τα προσφερόμενα καύσιμα δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που 
προβλέπει το άρθρο 34 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΕΛΑΙ ΟΛΙ ΠΑΝΤΙ ΚΑ ΚΑΙ  ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΓΙ Α ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΡΘΡΟ 3.1  ΕΛΑΙ ΟΛΙ ΠΑΝΤΙ ΚΑ ΚΑΙ  ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ 
 
 
Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει:  Να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του κατασκευαστών των 
οχημάτων του Δήμου σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές, οικονομία 
στα καύσιμα και αντοχή. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τα οχήματα του Δήμου συντάχθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τα προς προμήθεια λιπαντικά έτσι ώστε σε κάθε 
όχημα να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό.  
 
Να καλύπτουν τις απαιτήσεις, των Αποφάσεων του Α.Χ.Σ.  

•  526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών 
μηχανών εσωτερικής καύσης».  

•  Αριθμ. 350/2012 (ΦΕΚ Β 2988 /22.11.2013) «Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και 
μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων.» 

•  Αριθμ. 12/95 (ΦΕΚ 471 Β /  29.05.1995) «Προδιαγραφές βαλβολινών» 
•  ΦΕΚ 25/Β/1992 «Προδιαγραφές απεσταγμένου νερού» 
•  Αριθμ. 430/2012 και 349/12 (ΦΕΚ 2988 Β/22.11.2013) «Προδιαγραφές Υγρών φρένων και 

Αντιψυκτικών υγρών, αντίστοιχα» 
 
➢ Να έχουν (για όσα προβλέπεται) έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των 

προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου 
του Κράτους, η οποία έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά. 

➢ Να είναι γνωστού και εύφημου κατασκευαστή. Να δηλώνεται από την παραγωγική εταιρεία ότι τα 
λιπαντικά είναι είτε πρωτογενή, είτε θα προέρχονται, ολικά ή εν μέρει, από αναγέννηση 
χρησιμοποιούμενων λιπαντικών (Απόφαση ΣΤ’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 13/16). 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
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Η τήρηση σωρευτικά, όλων των ζητούμενων προδιαγραφών στα προσφερόμενα λιπαντικά είναι υποχρεωτική 
και θα βεβαιώνεται με την υποβολή:  
•  Των αντίστοιχων πιστοποιητικών ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή Τεχνικών 
Φυλλαδίων παρασκευαστή λιπαντικών, σε απλά (μη θεωρημένα ευκρινή φωτοαντίγραφα) που θα 
αποδεικνύουν ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι ισοδύναμες ή/και ανώτερες με τις 
ζητούμενες, συνοδευόμενα από ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι τα 
υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων 
(ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11.6.2014 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών, Δ/νση 
Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπ. Δ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εναπόκειτα στη 
διακριτική ευχέρεια έκαστης υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και 
αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν 
επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο 
  
•  Για τα είδη με Α/Α: 7, 9, 10, 11 και 12 προϊόντα. Σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 30/ 004/000/2368/15-6-2016 
Εγκύκλιο του ΓΧΚ να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:  
*  Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 
1272/2008, όπως ισχύει 
 *  Το ΔΔΑ του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH(1907/2006/ΕΚ) και 
τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν 
 *  Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 
45 του Κανονισμού CLP(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 
 
Αν το προσφερόμενο είδος έχει περισσότερες ή ανώτερες προδιαγραφές ποιότητας από τις ζητούμενες, είναι 
αποδεκτό.  
Τα λιπαντικά θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό API ή ACEA της παραγωγικής εταιρείας, καθώς και τις 
εγκρίσεις κατασκευαστών των αυτοκινήτων. 
Η βεβαίωση αντ ιστοιχίας θα είναι συνταγμένη και υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό και πλήρως 
τεκμηριωμένη.  
 
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και τις προδιαγραφές, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται σε κάθε είδος και 
όποιας άλλης σχετικής ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. 
 
Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία 
και ειδικότερα προς το κάτωθι νομικό πλαίσιο: 
i)Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα τα 
κάτωθι άρθρα: 

•  Άρθρο 44: «Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως» 
•  Άρθρο 70: «Τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων κ.λπ.» σε συνάρτηση με το Άρθρο 9 για 
όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 

•  Άρθρο 320: «Υποχρεώσεις λιανοπωλητών ελαιολιπαντικών» 
ii) Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας 
και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης». 
 
Επιπλέον διευκρινίσεις επί των λιπαντικών και των συναφών ειδών: 
 
Τονίζεται ότι ο Δήμος Ερμιονίδας, διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα από τα λιπαντικά, ώστε να 
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους τόσο κατά την παραλαβή τους, όσο και κατά το ήμισυ της διάρκειας ζωής τους που θα δηλώνεται 
από την παραγωγική εταιρεία . 
 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί, ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που 
προβλέπει το 213 του Ν.4412/2016 «Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση» 
 
Επίσης τα λιπαντικά: 
  •  Θα πρέπει να μπορούν να παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο αποθήκευσης στις 
αποθήκες του Δήμου Ερμιονίδας. 
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 Επίσης τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν:   
•  μείωση των τριβών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας για τη 

λειτουργία του μηχανήματος και παράλληλα μείωση της παραγωγής θερμότητας.  
•  Ψύξη  
•  Αντιοξειδωτική δράση 
•  Απορρυπαντική δράση.  
•  Στεγανοποίηση 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σφραγισμένα - από την εταιρία παραγωγής- δοχεία, τα οποία 
δοχεία θα  αναγράφουν υποχρεωτικά τις  ενδείξεις του Άρθρου 44 του Αγορανομικού Κώδικα (Υ.Α. A2-
3391/09 -ΦΕΚ1388Β/13-7-2009). 
 
Τα δοχεία συσκευασίας των λιπαντικών θα είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς εξωτερικά σημάδια ή 
παραμορφώσεις του σχήματος, χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και οπωσδήποτε θα φαίνεται με 
εξαιρετική ευκρίνεια η ημερομηνία παραγωγής του περιεχόμενου προϊόντος. Δοχεία με ελαττώματα θα 
επιστρέφονται άμεσα στον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση του φορέα προμήθειας. Επειδή οι ποσότητες στις 
συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν γίνεται αποδεκτή απόκλιση όσον αφορά το είδος της συσκευασίας για 
μεν τα 20λιτρα έως ±  5 λίτρα, για τα  δοχεία των 330ml  έως ±  50 ml. 
 
 
Οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες προδιαγραφές ανά είδος λιπαντικού/υγρού έχουν ως εξής:  
 

1. Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 68, σε συσκευασία δοχείου 20 lit    

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51524 PART Ι Ι  HLP, ISO 6743/4 HM, AFNOR NFE 48603 HM, 

APPROVALS DENISON HF-0, HF-1, HF2. 

2. Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 46 σε συσκευασία δοχείου 20 lit   

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51524 PART Ι Ι  HLP, ISO 6743/4 HM, AFNOR NFE 48603 HM, 

APPROVALS DENISON HF-0, HF-1, HF2. 

3. Λάδι γενικής λίπανσης SAE 30 πετρελαιοκινητήρων, σε συσκευασία δοχείου 4 lt 

   Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: API CF-4/CF/SF/SJ/SH  ACEA E2, A2/B2, A3/B3. 

4. Λάδι γενικής λίπανσης SAE 30 βενζινοκινητήρων, σε συσκευασία δοχείου 4 lt 

  Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: API CF-4/CF/SF/SJ/SH  ACEA E2, A2/B2, A3/B3. 

5. Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/40, κατάλληλο για κινητήρες νέας γενιάς, σε 

συσκευασία δοχείου 20 lt   

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: API CI-4  ACEA E4/E7, APPROVAL M.B. 228.5, VOLVO VDS-3, MACK EO-N, 

RENAULT VI RLD-2, MAN M 3277 

6. Συνθετικό λάδι κινητήρων SAE 5W/30, σε συσκευασία δοχείου 20 lt  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: API SN/CF  ACEA C3, APPROVAL M.B. 229.51 

7. Προδιαλυμένο έτοιμο αντιψυκτικό (τύπου paraflu) σε συσκευασία δοχείου 20 lt   

 Έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό για το σύστημα ψύξεως του αυτοκινήτου κατάλληλο για 
όλο το χρόνο. Παρέχει αντισκωριακή προστασία. Θερμοκρασία λειτουργίας -17°C έως + 104° C. Θα καλύπτει 
τις προδιαγραφές ASTM D –3306/4656/4985/6210,  SAE J1034/J814, AFNOR NFR 15-601, JIS KIS 2234, BS 
6580, Γ.Χ.Κ. 349/12 
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8. Απιονισμένο νερό σε συσκευασία δοχείου ~ 4 lt                                               

 Απιονισμένο νερό τριπλής απόσταξης 
Κατάλληλο για  ψυγεία αυτοκινήτων. 
 

9. Υγρά Φρένων DOT4 SAE J 1703 σε συσκευασία 1Lt  

Ειδικό συνθετικό υγρό βελτιωμένης σύνθεσης, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας φρένων και 
αμπραγιάζ. FMVSS 116 (DOT-4), SAE J-1703. 

10.  Ενισχυτικό πετρελαίου σε συσκευασία δοχείου 330ml  
 
Ενισχυτικό πρόσθετο που αυξάνει τον αριθμό κετανίων και εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση του κινητήρα 
μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου και βελτιώνει την ποιότητα ανάφλεξης. Αναλογία χρήσης: τα 300 ml 
για 50 lt πετρελαίου 
 

11. Σπρέϊ αντισκωριακό σε συσκευασία δοχείου τουλάχιστον 400ml.  

Σπρέι κατάλληλο να χαλαρώνει σκουριασμένα εξαρτήματα και να τα κάνει να δουλεύουν πάλι, να σταματά τα 
τριξίματα, αφήνοντας ένα λεπτό φιλμ που θα προστατεύει από την υγρασία, να καθαρίζει κάθε είδους 

επιφάνεια από σκουριές, άλατα, κ.λπ. και να είναι ασφαλές για όλα τα μέταλλα και τα κράματα μετάλλων μη 

βλάπτοντας τα πλαστικά, τα λάστιχα και τις βαμμένες επιφάνειες. Να έχει μεγάλη διάρκεια.  

12. AD BLUE AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης (Διάλυμα Ουρίας32,5% κ.ο.) σε 

συσκευασία δοχείου 10Lt (Δοχεία με ρουξούνι)  

AdBlue: υγρό προϊόν υψηλής καθαρότητας, άχρωμο, το οποίο παράγεται συνθετικά από διάλυμα ουρίας 

32,5%, κατασκευασμένο κατά DIN 70070. Χρησιμοποιείται για τη χημική μετατροπή των βλαβερών οξειδίων 

του αζώτου που παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου, σε άζωτο και ατμό με σκοπό την μείωση των 

εκπομπών καυσαερίων σε κινητήρες πετρελαίου Euro 4 και Euro 5, βαρέων οχημάτων. 

 Καθώς η συνολική μέση διάρκεια ζωής του AdBlue είναι 12 μήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~ T 

=  25 o C), το προϊόν θα έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο μήνες πριν την παράδοσή του. 

13. Συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό για όλους τους αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες σε 
συσκευασία δοχείου 1Lt 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές:   API: TC JASO FΒ/FC/FD,  ISO -L- EGB-EGC -EGD  
 

14. Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 1Lt, σε συσκευασία δοχείου 20 lt  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές:   API GL-4, APPROVALS MAN 341 Z4 

15. Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90, σε συσκευασία δοχείου 20 lt.   

API GL-5 MT-1, SAE J 2360 MIL-PRF-2105E, APPROVALS M.B. 235.8, ZF TE ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 
17B, 19C, 21A 
 
Το έκαστο προϊόν θα μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του για ένα (1) χρόνο με 
εξαίρεση το προϊόν AD BLUE /  AUS 32, καθώς η μέση διάρκεια (ωφέλιμης) ζωής του AdBlue είναι δώδεκα 
(12) μήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~ T =  25 o C).(βλέπε α/α 12 λιπαντικών) 
 
 
Για την παρούσα προμήθεια πρέπει να κατατεθούν: 

1. Οι κατά περίπτωση οι προβλεπόμενες από το Ν.3054/2002 άδειες διύλισης, εμπορίας ή λιανικής 
εμπορίας  
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2. Η άδεια λειτουργίας  του πρατηρίου (άρθρο 7 του Ν.3054/2002) για την προμήθεια πετρελαίου 
κίνησης και  βενζίνης αμόλυβδης λιανικής πώλησης 

3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι τα 
προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική 
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη. 

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000 (ή 
μεταγενέστερο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα τόσο της συμμετέχουσας εταιρείας, όσο και της 
παραγωγικής και πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης IS0 
14001:2004 και πιστοποιητικό Υγείας Προσωπικού OHSAS 18001/2007 της εταιρείας παραγωγής 
προσφερομένων ειδών. 

 
Επιπλέον για τα λιπαντικά πρέπει να κατατεθούν:  

•  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από την παραγωγική εταιρεία, ή τον επίσημο 
αντιπρόσωπο, σε περίπτωση λιπαντικού ξένου οίκου, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται 
ότι τα λιπαντικά  μπορούν να παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο  στις 
αποθήκες του Δήμου Ερμιονίδας (εξαιρείται το AdBlue). 

Σε περίπτωση που τα λιπαντικά εισαγωγής, τότε η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση θα κατατίθεται από 
τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα. 

•  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία να δηλώνεται η χώρα καταγωγής των 
τελικών προσφερόμενων( άρθρο  94  του Ν.4412/2016).  

 

Ισχύουν  όλες οι πρότυπες προδιαγραφές (εθνικές και κοινοτικές), κανονισμοί και πρότυπα σχετικά με το 

αντικείμενο της παρούσας.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
  18-10-2021 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η προϊσταμένη της Τ.Υ. 
18-10-2021 
 

 
 
 

  
 
 
 

Αντωνιάδου Δέσποινα 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Σουσάνα Καρανικόλα 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

        

                    
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
       ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
       Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη 
       Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι 
         2754361431 
       Fax: 2754023481 
       e-mail: ant.despoina1976@gmail.com 
       Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα 
  

 
 
“  Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και λιπαντ ικών για το Δήμο 
Ερμιονίδας και  τα Νομικά του 
Πρόσωπα (2021-2022)  ”  
 
Αρ. Μελ.:  104 / 2021 
Προϋπολογισμού : 173.950,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 
 
Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια για την κάλυψη: 

α) των αναγκών σε  υγρά καύσιμα και λιπαντικά για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Ερμιονίδας καθώς και των αναγκών θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων που 
βρίσκονται στην κοινότητα του Κρανιδίου ( παλαιό κτήριο Δημαρχείου, παράρτημα αυτού καθώς και για τα 
γραφεία του Δήμου στην “κάτω πλατεία “ )  
β) των αναγκών θέρμανσης των σχολικών κτιρίων που εποπτεύονται από την α΄ βάθμια σχολική επιτροπή 
του Δήμου Ερμιονίδας  
γ) των αναγκών θέρμανσης των σχολικών κτιρίων που εποπτεύονται από την β΄ βάθμια σχολική επιτροπή 
του Δήμου Ερμιονίδας και  
δ) των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων, που εποπτεύονται από το Νομικό Πρόσωπο 
Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας (παιδικός  σταθμός  Κρανιδίου, παιδικός 
σταθμού Ερμιόνης και κτήρια όπου στεγάζονται τα ΚΔΑΠ ) 
ε)των αναγκών σε υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης) για την κίνηση και λειτουργία του οχήματος του 
Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας με αρ. κυκλοφορίας: 
KHH 8777  
Για το Δήμο Ερμιονίδας το χρονικό αυτό διάστημα εκτιμάται, ότι θα αρχίσει μετά το πέρας της σύμβασης που 
ανατέθηκε με την υπ. αρ. 94/21.09.2020  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα ολοκληρωθεί με την  
εξάντληση του ποσού της παρούσας τεχνικής έκθεσης και έως 31.12.2022. 
Για το  Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας  καθώς και για την 
Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια σχολική επιτροπή το διάστημα αυτό εκτιμάται ότι θα αρχίσει την επόμενη της 
σύμβασης και θα ολοκληρωθεί με την  εξάντληση του ποσού της παρούσας τεχνικής έκθεσης για το 
πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με τις ανάγκες του. 
Σκοπός της προμήθειας είναι να υπάρχει επάρκεια σε καύσιμα, για την θέρμανση των παραπάνω κτιρίων αλλά 
και την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ερμιονίδας καθώς και για το όχημα 
του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Παιδείας.  
Επίσης σκοπός της προμήθειας των λιπαντικών είναι  να διασφαλίζεται η προστασία του κινητήρα και των 
μηχανικών σημείων τριβής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ερμιονίδας, ώστε να έχουμε την 
ομαλότερη δυνατή λειτουργία τους. 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 173.950,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  
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Άρθρο 2ο  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με:  

•  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» )» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις  διατάξεις  του 
Ν.4782/2021 (Α΄  36).  

•    Το Ν. 3463/2006«Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας»(ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α'), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

•   του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων »  
•   την υπ’ αριθ. 27862/Εγκ. 11/17-7-1997 εγκύκλιο του Υπουργού των Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 του 
άρθρου 13 του ν. 2503/97» περί εξαίρεσης προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών από τις διατάξεις 
του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

•    το Ν.4111/2013 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α΄ 18) )« Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών» 

•    το υπ. αρ. 11389/93 (ΦΕΚ 185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : «Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

•   την υπ́ αρίθμ. 3/26-3-2013 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. (Α.Π.:11543) «Ανάδειξη προμηθευτών – 
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των 
Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄  
και β΄  βαθμού.» 

•    την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΠΔ 60/2007 - ΦΕΚ 
64/Α'/16.3.2007) 

 καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

 Άρθρο 3ο 

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την υπογραφή ξεχωριστής 
σύμβασης με τον Δήμο Ερμιονίδας καθώς και με το /ή τα Νομικά του Πρόσωπα  και τις σχολικές επιτροπές, 
σε διάστημα 10 ημερών μετά από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. 

 

 Άρθρο 4ο 

 Λόγω έλλειψης ειδικού αποθηκευτικού χώρου η παράδοση των καυσίμων κίνησης, θα γίνεται τμηματικά, 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Ερμιονίδας και του Ν.Π, στο πρατήριο του προμηθευτή σε κάθε όχημα, 
ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε χώρους, που θα του υποδεικνύονται εντός των ορίων του 
Δήμου Ερμιονίδας από τον Δήμο και τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα (δημοτικά και σχολικά κτήρια, παιδικοί 
σταθμοί) κάθε φορά.  

Το πρατήριο του Αναδόχου για την προμήθεια των υλικών της ομάδας των καυσίμων θα πρέπει να είναι 
εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας.  

Η ευθύνη για την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μέχρι την 
παραλαβή από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου και των Ν.Π., είναι του αναδόχου. Η παράδοση για τα 
καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνεται αυθημερόν, με την παραγγελία καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης.  

Μετά το πέρας του διαγωνισμού ο Δήμος, το  Νομικό Πρόσωπο και οι σχολικές επιτροπές  θα υπογράψουν 
συμφωνητικό, για τις ήδη δηλωμένες ανάγκες τους με τον ανάδοχο.  

Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου θα είναι σε ακολουθία με τα εκδοθέντα τιμολόγια βάσει της παράδοσης 
της προμήθειας και αφού τα προμηθευόμενα είδη παραληφθούν, από τα κατά νόμο προβλεπόμενα όργανα 
του Δήμου και των Ν.Π. του. 
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 Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€) ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των αποδεικτικών 
εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του αναδόχου/αναδόχων και αφού προηγηθεί ο έλεγχος 
και η βεβαίωση παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή σε κάθε περίπτωση.  

Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια ή μερική 
απόρριψη αυτών, την αντικατάσταση (με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών με 
άλλα κατάλληλα στο συντομότερο δυνατό χρόνο θα οριστεί από την υπηρεσία) ή την αποκατάσταση των 
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών που επήλθαν στο μηχανολογικό εξοπλισμό ή στα 
οχήματα/μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών προσώπων. 

 Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης 
προθεσμίας, ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος 
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα τους 
τρόπο. 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής 
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις αντίστοιχες 
Οικονομικές Υπηρεσίες . 

 Άρθρο 5ο  

Η ποσότητα των προς προμήθεια καυσίμων, που αναγράφεται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι 
ενδεικτική και δεν δεσμεύει την υπηρεσία.  

Ο Δήμος και τα Ν.Π. του δεν υποχρεούνται να εξαντλήσουν την ποσότητα, που τους αναλογεί. Η ποσότητα 
που τελικά θα προμηθευτεί ο Δήμος και το κάθε Νομικό Πρόσωπο θα καθοριστεί από τις ανάγκες του (χωρίς 
βέβαια να υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων και του προϋπολογισμού της υπ.αρ. 104 /2021 μελέτης).  

Άρθρο 6ο 

 Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι άριστης ποιότητας και όπως αυτή των κρατικών διυλιστηρίων και 
αναγνωρισμένων εταιριών πετρελαιοειδών. Η ποιότητα των λιπαντικών θα είναι κατ’ ελάχιστον σύμφωνη με 
τις προδιαγραφές.  

Άρθρο 7ο 

Κάθε μειοδότης, ο οποίος ανακηρύσσεται ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις 
με τον Δήμο, με το  Νομικό Πρόσωπο και τις σχολικές επιτροπές, σύμφωνα με τις ποσότητες, που οι 
παραπάνω έχουν  αιτηθεί και οι οποίες επακριβώς επιμερίζονται στη υπ.αρ. 104/2021 μελέτη καθώς και στην 
σχετική διακήρυξη.  

Άρθρο 8ο  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:  

•  Έστω και αν δεν του δοθούν γραπτές εντολές, να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, 
ούτως ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα 

•  Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις του σε τρίτο. 

 Άρθρο 9ο 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στο 4% (άρθρο 72 του Ν.4412/2016) επί της 
εκτιμώμενης  αξίας των προς προμήθεια ειδών, που αντιστοιχεί στο Δήμο, στο Νομικό Πρόσωπο καθώς και 
στις σχολικές επιτροπές χωρίς το Φ.Π.Α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει την εγγυητική επιστολή 
αυτή, κατά την υπογραφή της σύμβασης, που θα υπογράψει με το Δήμο, με το Νομικό Πρόσωπο και τις 
σχολικές επιτροπές. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του Δήμου ή του Νομικού 
Προσώπου ή των σχολικών επιτροπών με το οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 
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 Άρθρο 10ο  

Ο εντολοδόχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη 
και υποχρέωση του Δήμου και των Ν.Π. αυτού. 

 Άρθρο 11ο  

Η κατάθεση προσφοράς προϋποθέτει και δηλώνει τη γνώση και αποδοχή των ειδικών συνθηκών εργασίας 
των προμηθειών. 

 Άρθρο 12ο 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

•  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
•  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
•  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
•  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
•  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ποσών, υπερισχύουν τα 
ολόγραφα. 

 Άρθρο 13ο  

Κάθε αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, εάν παραστεί ανάγκη για λόγους ανωτέρας βίας (τυχόν 
καθυστέρηση διενέργειας του επόμενου διαγωνισμού, έκτακτες ανάγκες κ.λπ) και για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτηθεί, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέων συμβάσεων, να παρατείνει την ισχύ 
και την διάρκεια των επιμέρους συμβάσεων  και μετά τη λήξη τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, 
χωρίς όμως να υπάρξουν υπερβάσεις των επιμέρους ποσοτήτων καθώς και των επί μέρους προϋπολογισμών 
που αναγράφονται στην υπ.αρ.104 /2021 μελέτη και στη σχετική διακήρυξη. 

Ο ανάδοχος είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 28/80 
(ΦΕΚ 11 Α/15-01-80).  Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως  

Άρθρο 14ο  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 
δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 
του εντολοδόχου κ.α.  

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί 
τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος, για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας 
εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.  

 

Άρθρο 15ο 

 Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
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ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
18-10-2021 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
18-10-2021 

Η προϊσταμένη 
 
 

  
 

 
 
 

Δέσποινα Αντωνιάδου 
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 

  
 
 

Σουσάνα Καρανικόλα, 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΡΧΕΙΟ XML & PDF ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς  

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Επωνυμία προσφέροντος: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Τηλέφωνο/Fax :  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  

Αφορά την  Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντ ικών για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά 
του Πρόσωπα (2021-2022)  

Αρ. Μελ.: 104 /2021 

 

Α Α Περιγραφή Είδους Μον.μετρ. Συσκευασία 

Τιμή μον. 
ανά 

μονάδα 
μέτρησης 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Κόστος 
δαπάνης (€)  
αριθμητικώς  

1 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 68 lit 20lit 3,70 €   

2 Υδραυλικό λάδι τύπου ISO 46 lit 20lit 3,70 €   

3 
Συνθετιικό λάδι πετρελαιοκινητήρων γενικής λίπανσης 
SAE 30 

τεμ 20lit 2,70 €   

4 
Συνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων γενικής λίπανσης SAE 
30 

lit 20lit 2,70 €   

5 Ημισυνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/40 lit 20lit 5,20 €   

6 Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 5W/30 lit 20lit 5,20 €   

7 Προδιαλυμένο έτοιμο αντιψυκτικό (τύπου paraflu) lit 20lit 1,60 €   

 
8 Απιονισμένο νερό lit 4lit 0,40 €    

9 Υγρά Φρένων DOT4 SAE J 1703 lit 1lit 4,20 €    

10 Ενισχυτικό πετρελαίου (330ml) lit 330ml 4,80 €    

11 Σπρέϊ αντισκωριακό (400ml) Kg 400ml 5,20 €    

12 
AD BLUE AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα  Επιλεκτικής 
Κατάλυσης (Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.) 

lit 10lit 1,40 €    

13 
Συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο  λιπαντικό για όλους  τους 
αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες 

lit 1lit 5,80 €    

14 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 GL 4 lit 20lit 4,20 €    

15 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90 GL 4 τεμ 20lit 5,20 €    

 

 

………………..     …..…../… ./2021 

Ο Προσφέρων 
 
 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
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                                             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Επωνυμία προσφέροντος: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Τηλέφωνο/Fax :  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ 

Αφορά την  Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντ ικών για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του 
Πρόσωπα (2021-2022)  

Αρ. Μελ.: 104 /2021 

Α 
Α 

Περιγραφή 
Είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα 

Ποσοστό έκπτωσης-ανά μονάδα μέτρησης- σε 
ακέραιες μονάδες επί της μέσης εβδομαδιαίας τιμής 
λιανικής πώλησης καυσίμων για το Νομό Αργολίδας 

του Παρατηρητήριου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά 

την εβδομάδα παράδοσης 

    Αριθμητικώς Ολογράφως 

 ΚΑΥΣΙΜΑ     

1 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

λίτρα 64729 ..……..%  

2 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 27906 ..……..%  

3 
Βενζίνη 
αμόλυβδη 

λίτρα 8764 ..……..%  

 
 
 

 

………………..     …..…../…./2021 

Ο Προσφέρων 

 

 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
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