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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πόλη ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός 60132

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL525

Τηλέφωνο 2351351246, 2351351245

Φαξ 2351351241

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.chandoli  a  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Υποδιεύθυνση  Οικονομικού-Ανθρ.  Πόρων Π.Ε.  Πιερίας —
Τμήμα Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 – Κατερίνη
Τηλ.   2351351246, 2351351245 —   Φαξ  2351351241      
Αναστασία Χανδόλια,  ε ισηγήτρια
e  -  mail  :a.chandoli  a  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr 
Θωμαή Πιπερίδου, προϊσταμένη  
 e  -  mail  :  t  .  piperidou  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr   

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www  .  pkm  .  gov  .  gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση

(Υποτομέας ΟΤΑ).

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

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

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από την διεύθυνση www.p  km  .gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

Α) για τα Τμήματα 1, 2 & 3 ο προϋπολογισμός της Π.Ε.Πιερίας ετών 2018, 2019 & 2020 και συγκεκριμένα ο

ΚΑΕ 1511 (καύσιμα κίνησης & ελαιολιπαντικά) και ο ΚΑΕ 1512 (πετρέλαιο θέρμανσης) του φορέα 721, 

Β) για το Τμήμα 4 ο προϋπολογισμός  του ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη προμηθευτή/ών, ο οποίος θα αναλάβει, ως αντισυμβαλλόμενος

σύμβασης να προμηθεύσει τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Πιερίας, με υγρά καύσιμα (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο

κίνησης  &  πετρέλαιο  θέρμανσης)  και  ελαιολιπαντικά,  για  ένα  έτος  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της

σύμβασης.

Τα προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων

συμβάσεων (CPV) : 

09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης

09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ κίνησης 

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη

24951000-5 Γράσα και λιπαντικά

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ-
ΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
συμπεριλαμβανομένου
του αρνητικού ποσο-
στού έκπτωσης (έως

-5%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΛΙΤΡΟ 0,913 0,959 8.000 7.672,00

ΣΥΝΟΛΟ  7.672,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 153,44

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών 5





ΤΜΗΜΑ 2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ-
ΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
συμπεριλαμβανομένου
του αρνητικού ποσο-
στού έκπτωσης (έως

-5%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ 1,175 1,234 33.500 41.339,00

2
ΒΕΝΖΙΝΗ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΛΙΤΡΟ 1,335 1,402 8.000 11.216,00

ΣΥΝΟΛΟ  52.555,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 1.051,10

ΤΜΗΜΑ 3

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

1 Ελαιολιπαντικά βενζινοκινητήρων 10W-40 ΛΙΤΡΟ 100 2,00 200,00

2 Ελαιολιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 20W-50 ΛΙΤΡΟ 1000 2,00 2.000,00

3 Ελαιολιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 15W-40 ΛΙΤΡΟ 200 2,50 500,00

4 Ελαιολιπαντικά πετρελαιοκινητήρων SAE 30 ΛΙΤΡΟ 200 1,80 360,00

5 Ελαιολιπαντικό μειωτήρα SAE 40 ΛΙΤΡΟ 200 1,80 360,00

6 Έλαιο υδραυλικού ISO 68 - Τ ΛΙΤΡΟ 600 1,50 900,00

7
Έλαιο τρικούβερτου αυτόματου κιβωτίου

ταχυτήτων ATF IIΙ
ΛΙΤΡΟ 350 2,50 875,00

8 Βαλβολίνη SAE 90 ΛΙΤΡΟ 200 1,80 360,00

9 Γράσσο λιθίου ΚΙΛΟ 150 2,50 375,00

10
Ελαιολιπαντικό δίχρονων κινητήρων για

αναλογία μίξης με καύσιμο 1:50
ΛΙΤΡΟ 50 9,00 450,00

11 Έλαιο αλυσίδας ΛΙΤΡΟ 50 2,50 125,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.505,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 130,10
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ΤΜΗΜΑ 4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ-
ΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
συμπεριλαμβανομένου
του αρνητικού ποσο-
στού έκπτωσης (έως

-5%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1
ΚΕΤΕΚ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΙΤΡΟ 0,913 0,959 49.000 46.991,00

ΣΥΝΟΛΟ  46.991,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 939,82

Η ανάθεση του έργου υποδιαιρείται σε 4 τμήματα (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές είτε για το σύνολο των τμημάτων  (Τμήματα

1, 2, 3 & 4), είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα.  

Ωστόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα,  επί ποινή αποκλεισμού, για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των

ζητούμενων ειδών από κάθε ένα τμήμα.

Επίσης, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ορισμένου είδους.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 162.169,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

και δικαιώματος προαίρεσης 15% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 113.723,00€, ΦΠΑ 27.293,52€, δικαίωμα

προαίρεσης 21.152,48€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τα ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

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

της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφερότερης από οικονομικής άποψη προσφοράς, αποκλειστικά

βάσει τιμής (ως προς τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη νομίμως διαμορφωμένη

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους)

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 3852/2010 (Α'  87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- του π.δ.  133/2010  (Α'  226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών 7





- του  ν.  4270/2014 (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

- του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν.  3861/2010 (Α’  112)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με  την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως

των άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

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

στοιχεία”, 

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

- του άρθρου 13, παρ.6, του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Ά/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

- του  π.δ.  161/2000 “Μεταβίβαση  στις  νομαρχιακές  αυτοδιοικήσεις  αρμοδιοτήτων,  τοπικού

ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ 145 Α')

- του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/ 02-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες

- διατάξεις»

- της αριθμ. Α3- 1214/19-3-86 ΚΥΑ περί καθορισμού τιμών διάθεσης προϊόντων πετρελαίου

- του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/ 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας

- Υπουργείου Εσωτερικών».

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών 8





- της  με  αρ.  57654/22-05-2017  (Β’  1781/23-05-2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και

Ανάπτυξης  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 (Β' 1924/02-06-2017) Απόφασης του  Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

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.

Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:

- Την αριθμ.οικ.30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β/2017)  απόφαση του Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,

αποφάσεων και  άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους Αντιπεριφερειάρχες,  στον

Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των

Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων  και  Τμημάτων  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  και

Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

- Την  αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί

μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους

Αντιπεριφερειάρχες  και  στον Εκτελεστικό Γραμματέα,  καθώς και  παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των

Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και

Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ  390/Β΄/10-2-2017)  και  την

αριθμ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί “Παράτασης θητείας

Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/6-3-2017

- της  υπ’  αριθμ.  294/2017  ,Απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας

(ΑΔΑ:60ΑΓ7ΛΛ-ΗΘ4),  περί  «ψήφισης  Προϋπολογισμού  και  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- την αρίθμ.340/2017 (Αριθμ. Συνεδρίασης 25η/19-12-2017) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κεντρικής Μακεδονίας “Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών έτους 2018 της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας” (ΑΔΑ:Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- την με αρ. 2663/21-12-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΙΑΧ7ΛΛ-ΧΧ7)

“Έγκριση συγκρότησης επιτροπών Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2018”
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- την με  αρ.511684(3368)/15-10-2018 (ΑΔΑ:6ΓΒΟ7ΛΛ-5Ο9)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του

Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Υποδ/νσης  Οικονομικού  –

Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ

04.721.1511.01 οικονομικού έτους 2018,  α/α καταχώρησης 3392 στο Βιβλίο  Εγκρίσεων και  Εντολών

Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑΜ: 18REQ003840213).

- της με αρ.511675(3367)/15-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΩΟΚ7ΛΛ-ΤΗ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του

Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Υποδ/νσης  Οικονομικού  –

Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ

04.721.1512.01 οικονομικού έτους 2018,  α/α καταχώρησης 3396 στο Βιβλίο  Εγκρίσεων και  Εντολών

Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑΜ: 18REQ003840213).

- Των  αρ.  5056/22-03-2017  και  αρ.  17704/27-09-2018  εγγράφων του  Οργανισμού  Απασχόλησης

Εργατικού  Δυναμικού   -  Περιφερειακής  Δ/νσης   Μακεδονίας  με  τα  οποία  μας  διαβιβάστηκαν  τα

εγκεκριμένα αιτήματα του ΚΕΤΕΚ Κατερίνης για τα οικ. έτη 2019 και 2020 με ΑΔΑΜ: 17REQ005947711 &

18REQ003748876 αντίστοιχα.

- της αρ. 2700/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΔΛΟ7ΛΛ-ΝΗΖ) περί

έγκρισης διενέργεια και όρων διακήρυξης

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/12/2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,

την 14/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη  της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για  δημοσίευση  στην  Υπηρεσία

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 07/11/2018. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 65827

Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

1) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
2) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ»
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 3) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 13/11/2018.

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της

παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

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

www  .  pkm  .  gov  .  gr στην διαδρομή: Π.Ε. Πιερίας ► Προκηρύξεις, στις 12/11/2018. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  στον  ημερήσιο  και  εβδομαδιαίο  νομαρχιακό  και  τοπικό  τύπο,  βαρύνουν

αναλογικά  τον/τους  αναδόχους.  Τα  έξοδα  δημοσιεύσεων  σε  περίπτωση  που  ο  διαγωνισμός  αποβεί

άγονος ή ματαιωθεί βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α)  τηρούν και  θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,  εφόσον επιλεγούν,   τις

υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και

εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

       η με αρ. οικ.561146(3694)/07-11-2018 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

       το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

       οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

       το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Κατ'  εξαίρεση η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται  στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή της.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο της παρούσας, στη

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι

προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  . Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών

πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,

δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και

κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν,  για οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες πληροφορίες,  αν και  ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την

παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα  της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι  πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί  έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και

δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης της  5ης.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984

(Α΄188).   Ειδικά,  τα  αλλοδαπά ιδιωτικά  έγγραφα μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή τους  στην

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν

να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη

της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με

παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό

φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή  περισσότερους

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 
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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  προσφορών,  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, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας.

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

εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση  δημόσια

σύμβαση καλύπτεται  από τα Παραρτήματα 1,  2, 4 και  5 και  τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  H αναθέτουσα αρχή

διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής,

εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους

συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  που  ανέρχεται  σε

ευρώ (€)  σε  ποσοστό  2% της  προϋπολογισθείσης  δαπάνης,  χωρίς  το  Φ.Π.Α.,  υπολογιζόμενου  επί  του

προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά.  Προς

διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων  στους  πίνακες  της  παρ.  1.3  υπάρχει  γραμμή  με  την  ένδειξη

«Απαιτούμενη Εγγυητική Συμμετοχής», όπου αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής

κάθε  τμήματος  της  σύμβασης.  Υπόδειγμα  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής περιλαμβάνεται  στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. 

Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών φορέων,  η  εγγύηση συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον  όρο  ότι  η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει  τουλάχιστον για τριάντα (30)  ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι την  13/01/2020   άλλως η προσφορά

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

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

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

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

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και

36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται.

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 2.2.4, δεν

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για

υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι

από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους

λόγους : 
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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),

στ)  παιδική εργασία και  άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  όπως ορίζονται  στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  η

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον

στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-

στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλη-

τη 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης και  αυτό έχει  διαπιστωθεί  από δικαστική ή διοικητική απόφαση με  τελεσίδικη και

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για

την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος

του  οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά

όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,

ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις  της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη

εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)  διενεργηθέντες  ελέγχους.  Οι  υπό  αα΄  και  ββ΄

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο,

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  του  ν.4412/2016,  πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας

υποβολής προσφοράς.

2.2.3.3. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης  της παρούσας σύμβασης,  προσφέρων

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
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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, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.  4412/2016 δεν

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα

κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης

στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή

προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,

για  το  οποίο  του  επιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλη-

τη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.4.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα

μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος

αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν

αποκλείεται  από τη διαδικασία  σύναψης σύμβασης.  Τα μέτρα που λαμβάνονται  από τους οικονομικούς
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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.

2.2.3.6. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  παρ.  8 και  9 του άρθρου 73 του ν.

4412/2016.

2.2.3.7.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74

του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία

σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί  φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται  να

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  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. 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 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  το  κριτήριο  επιλογής  της  παραγράφου   2.2.4  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 τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί

ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ καταρτίζεται  βάσει  του

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,

διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
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είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα , ως

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1. της παρούσας για το σύνολο των

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως

ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.4,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την

υποβολή των δικαιολογητικών της  παρούσας και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης στις  περιπτώσεις  του

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και

στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα  πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της

Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή

της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και ειδικότερα:

•  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο

οικονομικός φορέας είναι  ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης  κύριας  και  επικουρικής,  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης

(άρθρο 80 ν.4412/2016).
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• Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης

(άρθρο 80 ν.4412/2016) .

•  Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

• Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που εκδίδεται από την αρμόδια

αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν 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

Ειδικότερα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε

διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα.  Το

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται  από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά

ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε

εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους

στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή  όπου το

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι

δεν εκδίδονται  τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι  τα έγγραφα αυτά  δεν

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση

β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου 2.2.3.3  υπεύθυνη  δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού

φορέα  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα  ότι δεν έχει εκδοθεί

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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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.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός

φορέας είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα κατά  περίπτωση νομιμοποιητικά  έγγραφα σύστασης  και

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

(νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις

εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που

συμμορφώνονται  με  τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,  κατά  την έννοια του Παραρτήματος  VII του

Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό

πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει  των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το

πιστοποιητικό,  που εκδίδεται  από τον οργανισμό πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά

περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται  με βάση τις απαιτήσεις  που ορίζονται  στην Διακήρυξη,  για  το σύνολο της

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε

από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως

εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της

συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία και  ώρα που ορίζει  η παρούσα

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016,

ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) «Τεχνικές

λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται  από εγκεκρι -

μένο 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. 

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.

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

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών 23

http://www.promitheus.gov.gr/




(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16

. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή

εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  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].κ Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις

ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf.

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

όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων

πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη

μορφή  και  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής   προσφοράς  τα  οποία  απαιτείται  να

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.  4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά

είναι  ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί  από

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα

της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν

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.
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο

κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν σε  έντυπη μορφή  και  σε  εύλογη  προθεσμία  όλα  ή

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή

διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

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

περιλαμβάνουν:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου

79 του ν. 4412/2016 και

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης και 

γ) την άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια υπηρεσία, μόνο για τους

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 

Συγκεκριμένα:

Ο Οικονομικός Φορέας, προκειμένου να συμπληρώσει το εν λόγω έντυπο:

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο (το οποίο θα το βρει σε μορφή xml) από το ΕΣΗΔΗΣ, να το

αποθηκεύσει  στον  Η/Υ  του  και  να  μεταβεί  στην  ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el.

Αφού  επιλέξει  «Οικονομικός  Φορέας»  στη  συνέχεια  πρέπει  να  επιλέξει  «Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  και  να

τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το

ΕΣΗΔΗΣ και τέλος στην «επιλογή χώρας» να επιλέξει Ελλάδα.

(β)  Στην  ανωτέρω  ιστοσελίδα,  συμπληρώνει  και  επιλέγει  ηλεκτρονικά,  τα  κατάλληλα  πεδία  που  έχουν

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(γ) Επιλέγει «Ανασκόπηση» και κατόπιν «Λήψη ως». Το αρχείο εμφανίζεται σε μορφή αρχείων τύπου XML

και PDF και είναι πλέον δυνατή η λήψη του σε μορφή .pdf.

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

ιστοσελίδα) και στη συνέχεια το υποβάλει ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf στον φάκελο της προσφοράς του με τα

δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού

που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 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
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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.

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  (πρωτότυπο)  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  εντός  τριών  (3)

εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Υπόδειγμα  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή

υπογραφή.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως

άνω Παράρτημα. Ο προσφέρων θα πρέπει να συμπληρώσει είτε το σύνολο των εγγραφών του σχετικού

υποδείγματος, σε περίπτωση που θα υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των τμημάτων της παρούσας

(Τμήματα 1, 2, 3 & 4), είτε τις εγγραφές που αντιστοιχούν στο τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία επιθυμεί να

υποβάλει προσφορά. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται  συμπληρώνοντας:  α) την αντίστοιχη  ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό  ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή  pdf, το οποίο

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου

πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα και  ο  προσφέρων

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

β) μαζί με την παραγόμενη από το σύστημα τεχνική του προσφορά, ο προσφέρων υποβάλλει ηλεκτρονικά

σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά, το  σχετικό  Yπόδειγμα  Τεχνικής

Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας το οποίο

θα είναι διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :

www  .  pkm  .  gov  .  gr στην  διαδρομή:  Π.Ε.  Πιερίας  ► Προκηρύξεις,  καθώς  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr, Συστημικός Αριθμό : 65827 ► ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες

του συστήματος,  ο προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά υπογεγραμμένα  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε

μορφή.pdf.

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

προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της

πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής  (ως προς τα καύσιμα το μεγαλύτερο

ποσοστό έκπτωσης επί  της % στη νομίμως διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
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είδους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  IV της διακήρυξης, όπου περιλαμβάνεται  και  σχετικό

υπόδειγμα το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη

διεύθυνση (URL) : www  .  pkm  .  gov  .  gr στην διαδρομή: Π.Ε. Πιερίας ► Προκηρύξεις, καθώς και στη διαδικτυακή

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr, Συστημικός Αριθμό : 65827 ► ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική

Προσφορά».

Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του

συστήματος.  Στην  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου

πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα και  ο  προσφέρων

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Για τα καύσιμα

Η Οικονομική προσφορά μόνο για τα καύσιμα και όχι για τα λιπαντικά, υποβάλλεται με ποσοστό έκπτωσης

είτε θετικό επί της %, είτε αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4257/2014),

στη νομίμως διαμορφωμένη, για έκαστο είδος,  κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους στην πε-

ριοχή.

Ειδικότερα η λιανική τιμή των καυσίμων θα προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εται-

ρειών της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας της Π.Κ.Μ., με τιμοληψίες βάσει του πίνακα

πρατηρίων και θα εκδίδεται σχετικό δελτίο μέσης ενδεικτικής λιανικής τιμής, η οποία θα προκύπτει ως αριθ-

μητικός μέσος όρος.

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:

α) είτε μετά την αφαίρεση (αν είναι θετικό ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης διαμορφούμενης λιανι -

κής τιμής) του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν επί της  Τιμής Αναφοράς Μονάδας που τί-

θεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος,

β) είτε μετά την προσαύξηση (αν είναι αρνητικό ποσοστό έκπτωσης πλέον της μέσης διαμορφούμε-

νης λιανικής τιμής) του ποσοστού της έκπτωσης  που προσφέρουν επί της  Τιμής Αναφοράς Μο-

νάδας που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Τιμές Αναφοράς Μονάδος (  άρθρο 1.3, Τμήματα 1, 2 & 4)  : 

Τιμή αναφοράς πετρελαίου θέρμανσης : = 0,913 χωρίς ΦΠΑ

Τιμή αναφοράς πετρελαίου κίνησης : = 0,175 χωρίς ΦΠΑ

Τιμή αναφοράς βενζίνης αμόλυβδης : = 1,335 χωρίς ΦΠΑ

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική

προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό
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έκπτωσης  το  υπόδειγμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  Παραρτήματος  IV,  που  επισυνάπτεται  στην

παρούσα διακήρυξη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από

τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς

του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,175 – (0,175 x 0,12) = 0,154. Αν προσφερθεί αρνη-

τικό ποσοστό έκπτωσης π.χ.-2% για το Πετρέλαιο Κίνησης τότε στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομι -

κής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,175  + (0,175 x 0,02) = 0,179

Για τα λιπαντικά

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης.

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 ψη-

φιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Πα-

ράρτημα  IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην  τιμή περιλαμβάνονται  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

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

από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές ή / και ποσοστά έκπτωσης επί της μέσης τιμής καυσίμων είναι σταθερές καθ’ όλη τη

διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.

4412/2016 και 

γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την

αναθέτουσα  αρχή  στο  κεφάλαιο  1.3  της  παρούσας  διακήρυξης  ή  το  προσφερόμενο  αρνητικό  ποσοστό

έκπτωσης υπερβαίνει το 5% (- 5 %). 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

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

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών 28





Η ισχύς της προσφοράς μπορεί  να παρατείνεται  εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί  από την αναθέτουσα

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα

αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά

περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι

οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε  όχι.  Στην τελευταία περίπτωση,  η διαδικασία συνεχίζεται  με

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και

συγκεκριμένα στις  παραγράφους 2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος και  τρόπος

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),

2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών

προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της

παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή

διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

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 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4

του άρθρου 73 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) 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 προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την

14/12/2018  και ώρα 09:00.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα

έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) 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 οργάνου.

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 προσφορών.
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δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και  τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και

σύμφωνα με  τους όρους και  τις  απαιτήσεις  της παρούσας και  συντάσσει  πρακτικό στο οποίο  εισηγείται

αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του

προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα

αρχή  απαιτεί  από τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν την  τιμή  ή  το  κόστος  που προτείνουν  στην

προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  δέκα  (10)  ημερών  από  την

κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.

4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  της

αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.), η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω

του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της

παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού

αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση

μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2.

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  της

παραγράφου 2.2.4 αυτής.

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) είναι:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή, ελλείψει

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου.

2.  Πιστοποιητικό,  έκδοσης  τελευταίου  εξαμήνου  από  την  ως  άνω  ειδοποίηση  που  εκδίδεται  από  την

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν

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.
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3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο

οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης

(άρθρο 80 του ν. 4412/2016).

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος

ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών

κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/2016) .

5.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

6. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι

οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.3 λόγοι αποκλεισμού και  ότι  δεν έχει  εκδοθεί  σε βάρος του απόφαση

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

8.  Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και  νόμιμης εκπροσώπησης (στις περιπτώσεις που ο οικονομικός

φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  τα  αντίστοιχα  ΦΕΚ,

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου) ).

Τα εν  λόγω δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από τον προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών

(3)  εργάσιμων ημερών από  την  ημερομηνία  υποβολής τους.  Όταν  υπογράφονται  από τον  ίδιο  φέρουν

ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν

έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση

σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που

κατατέθηκαν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση

συμμετοχής του και  η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)   κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που δηλώθηκαν με  το

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή 
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής

επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις

προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα

της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές),

δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας  από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει  αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την

Επιτροπή του Διαγωνισμού και  τη  διαβίβαση του φακέλου  στο αποφαινόμενο  όργανο  της αναθέτουσας

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας

είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί  με αντίγραφο όλων των πρακτικών της

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά

μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την

επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις

αναστολών επί αυτών, 

β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει  τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα

προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
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συμμετοχής του και  η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία,  γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

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  αρχής  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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η

πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη  δημοσίευση  στο

ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ

στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document

Format (PDF),  το οποίο φέρει  εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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:
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• 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.

• 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.

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.

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

ΑΕΠΠ

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.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την

έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  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 σύμβσης,  εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω ή  εν μέρει  αιτιολογημένα τη  διαδικασία

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,  προκειμένου να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον τα

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5.  στοιχεία της παρούσας και  επιπλέον τον αριθμό και  τον τίτλο της

σχετικής  σύμβασης  ή  το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο

Παράρτημα V 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.

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

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή

του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται

μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου,  που έχουν θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της Ένωσης,  το εθνικό

δίκαιο,  συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση/συμβάσεις 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
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του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχεί-

ου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τη-

ρείται 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 γί-

νεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρε-

ώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της  παραγράφου 5 του άρθρου 105   του ν.

4412/2016 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα με  τους  όρους και  τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του ν.  4412/2016 και

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται

η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναι-

νεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, για τρίμηνο χρονικό διάστημα με αναλογική αύξηση των ποσοτήτων, με

απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και υπογραφή σχετικής σύμβασης, εφόσον υπάρχει

δεσμευμένη πίστωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια ή η ολοκλήρωση νέου δια-

γωνισμού. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει  υποστεί  ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από τις  καταστάσεις  που

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία

σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που

υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

Η  αξία  των  καυσίμων/ελαιολιπαντικών  θα  καταβάλλεται  στον  προμηθευτή  εντός  εύλογου  χρονικού

διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου που θα γίνεται με τη προσκόμιση των νόμιμων

παραστατικών και  δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  διατάξεις  του άρθρου 200 παρ.  4  του ν.

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί  της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της

αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης Υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,

καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την

αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της

αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κτλ.) υπόκεινται στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος

χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος

αξίας 1% για τα καύσιμα και 4 % για τα ελαιολιπαντικά επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορ-

ρέει 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 6.1 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.
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαι-

νομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λή-

ξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας

αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάστα-

ση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου ορ-

γάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των δια -

δικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - πα-

ράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των

άρθρων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού  φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.3.

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσί-

ας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της πα-

ραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή (άρθρο

205 του ν.4412/2016)
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Η παράδοση των καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων των Υπηρεσιών της ΠΕ Πιερίας, θα γίνεται

από τα πρατήρια του προμηθευτή τα οποία θα υποδειχθούν από αυτόν στην προσφορά του και δεν μπορούν

να επέχουν περισσότερο από 30 km  από το κτιριο της Π.Ε.Πιερίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο

σχετικό κεφάλαιο της διακήρυξης. Τα καύσιμα θέρμανσης και τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται απευθείας

στις  δεξαμενές  και  στις  αποθήκες  του  παραλήπτη  με  φροντίδα  και  έξοδα  του  προμηθευτή  κατόπιν

παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες.

Η παράδοση των καυσίμων προκειμένου για παραδόσεις στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη θα γίνεται σε

τρεις  (3)  εργάσιμες  ημέρες  από  τη  λήψη  κάθε  παραγγελίας,  θα  διενεργείται  σε  ώρες  λειτουργίας  των

υπηρεσιών και ακόμα σε ώρες πέραν του ωραρίου αυτών εφόσον μπορεί η Επιτροπή να το παραλάβει,

εκτός από περιπτώσεις ανυπαίτιας αδυναμίας του προμηθευτή στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι

απεργίες και κάθε περιστατικό που εκφεύγει από τον έλεγχο.

6.1.2. 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.

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.
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6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  προμηθειών,  που  συγκροτείται,

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208

του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI 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 τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά γίνεται μακροσκοπικός

έλεγχος, και, εάν είναι αναγκαίο, γίνεται και χημική εξέταση.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (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 την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους

αναδόχους.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται κατά

την ημέρα παράδοσης των υλικών από τον μεταφορέα  (όπως αναφέρεται και στο σχέδιο σύμβασης στο

Παράρτημα VI 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 συντελέσθηκε

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή

του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα

μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από

την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι

εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. 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.
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6.3.2. 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.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

                     Με την αριθμό 2700/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ 

                         ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ                       

                     

                                                          Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1) Αβραμίδης Ευστάθιος

2) Θωμαϊδης Παύλος

3) Καρατζιούλα Νίκη

4) Μήττας Χρήστος

5) Μπάτος Σωτήριος

6) Τζηρίτης Δημήτριος

7) Ανδρίτσος Ιωάννης

8) Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

9) Μούρνος Δημήτριος

10) Μπαζδάνης Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποτελεί

Ο.Τ.Α.  δευτέρου  βαθμού.  Οι  περιφέρειες  σχεδιάζουν,  προγραμματίζουν  και  υλοποιούν  πολιτικές  σε

περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οργανωτική δομή της Α.Α.

Οι  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (www  .  pkm  .  gov  .  gr) σε  εφαρμογή  του  Ν.3852/2010

(ΦΕΚ  87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  −

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει, διαρθρώνονται  σε  κεντρικό  και  περιφερειακό

επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται  στο πλαίσιο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και

υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαρθρώνεται ως κατωτέρω: 

α) Γραφείο Περιφερειάρχη
β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
γ) Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
δ) Νομική Υπηρεσία
ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
στ) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
ζ) Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
η) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
θ) Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ
ι) Αυτοτελές Γραφείο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
ια) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
ιβ) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
ιγ) Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών
ιδ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ιε) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ιστ) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ιζ) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Το Γραφείο Περιφερειάρχη, τα Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών και το Γραφείο του Εκτελεστικού Γραμματέα,

συγκεντρώνουν  τα  αναγκαία  στοιχεία  για  την  ενημέρωση  των  οργάνων  αυτών,  επιμελούνται  την

αλληλογραφία  τους,  μεριμνούν  για  την  επικοινωνία  τους  με  τις  υπηρεσίες  και  το  κοινό  και  τους

συνεπικουρούν στην άσκηση των εκάστοτε, προβλεπόμενων από το νόμο, αρμοδιοτήτων τους.

Η  υλοποίηση  του  Έργου  θα  γίνει  από  την  Υποδιεύθυνση  Οικονομικού-Ανθρωπίνων  Πόρων  της

Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας  (της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Εσωτερικής

Οργάνωσης  και  Λειτουργίας),  όσον  αφορά  τον  προγραμματισμό,  τη  διαχείριση  και  την  εκτέλεση  της

σύμβασης.
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1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται  ιδίως η συγκέντρωση και  επεξεργασία των

αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης

αρμοδιότητα  την  καταγραφή,  αξιοποίηση  και  προστασία  της  περιουσίας  της  Περιφέρειας,  δια  των

υποκείμενων οργανικών μονάδων της, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης

εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της

μισθοδοσίας  και  των  πάσης  φύσεως  αποδοχών  του  προσωπικού  και  της  αντιμισθίας  των  αιρετών

εκπροσώπων,  την  κατάρτιση  και  εκτέλεση  του  προγράμματος  προμηθειών  και  την  τήρηση  των

απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Τμήματα της Έδρας

καθώς και στις Υποδιευθύνσεις Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας,

Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.

2.  Τη Διεύθυνση Οικονομικού απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:
α) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Ημαθίας, με έδρα τη Βέροια
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς
γ) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα
δ) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη
ε) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Σερρών, με έδρα τις Σέρρες
στ) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο
ζ) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης (ΠΚΜ).
η) Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας (ΠΚΜ).
θ) Τμήμα Προμηθειών (ΠΚΜ)
ι) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών (ΠΚΜ).
ια) Τμήμα Μισθοδοσίας (ΠΚΜ).

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στις υπαγόμενες σε αυτή οργανικές μονάδες,

ως εξής:

Α) Υποδιευθύνσεις Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων Περιφερειακών Ενοτήτων, Ημαθίας Κιλκίς, Πέλλας,

Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής.

1.  Οι  Υποδιευθύνσεις  Οικονομικού  -  Ανθρώπινων  Πόρων  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  ασκούν  κατ’

αντιστοιχία τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚΜ και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

και Διαχείρισης Ποιότητας.

2. Τις Υποδιευθύνσεις Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων των Π.Ε Ημαθίας, Κιλκίς Πέλλας, Πιερίας, Σερρών

και Χαλκιδικής απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης 
β) Τμήμα Προμηθειών.
γ) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών.
δ) Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης

3. Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων κατανέμονται στα υπαγόμενα

σε αυτές Τμήματα ως εξής:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για θέματα κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του Προϋπολογισμού της

Περιφερειακής Ενότητας, για την υποβολή συνολικών οικονομικών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας,

καθώς και την σύνταξη του οικονομικού απολογισμού
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και των οικονομικών καταστάσεων, για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και έκδοση αποφάσεων ανάληψης

όσον αφορά δαπάνες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, τη διενέργεια των πληρωμών και την

εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, καθώς και για την ενημέρωση

των αντίστοιχων βιβλίων 

β) Τμήμα Προμηθειών

Το Τμήμα είναι  αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και  αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και

υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της

Περιφέρειας. Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και την

εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.

Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων

υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση εντολής πληρωμής

δαπανών, την σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και

κανονικότητας  της  δαπάνης,  την  τακτοποίηση  των  χρηματικών  ενταλμάτων  προπληρωμής,  την  έκδοση

συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων,

όπου προβλέπεται.

δ) Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης

Το  Τμήμα  ασκεί  ιδίως,  κατ’  αντιστοιχία,  τις  αρμοδιότητες  των  Τμημάτων  της  Διεύθυνσης  Ανθρωπίνου

Δυναμικού  και  Διαχείρισης  Ποιότητας  της  ΠΚΜ καθώς  και  του  Τμήματος  Μισθοδοσίας  της  Διεύθυνσης

Οικονομικού  ΠΚΜ,  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  και  οδηγίες  που  παρέχονται  από  τις  αντίστοιχες

Διευθύνσεις.

Β) Τμήματα (ΠΚΜ) της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ)

1. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται ως εξής:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης (ΠΚΜ)

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για θέματα κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του Προϋπολογισμού

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή συνολικών οικονομικών στοιχείων της Περιφέρειας

και  για  τη  σύνταξη  του  οικονομικού  απολογισμού  και  των  οικονομικών  καταστάσεων,  για  την  έγκριση

διάθεσης πίστωσης και έκδοση αποφάσεων ανάληψης όσον αφορά δαπάνες των Υπηρεσιών Έδρας και

Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  για  τη  διενέργεια  των  πληρωμών  και  την  εξόφληση  των

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, καθώς και για την ενημέρωση των αντίστοιχων

βιβλίων.

β) Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας (ΠΚΜ)

Το  Τμήμα  είναι  αρμόδιο  ιδίως  για  τη  μελέτη  και  αξιοποίηση  όλων  των  δυνατοτήτων  δημιουργίας  και

απόκτησης εσόδων της Περιφέρειας. Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους,

τέλη,  δικαιώματα,  εισφορές,  έσοδα από ακίνητα και  άλλες πηγές  και  παρακολουθεί  την απόδοσή τους.
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Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και

διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό του αρχεία και βιβλία.

γ) Τμήμα Προμηθειών (ΠΚΜ)

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση των προμηθειών της Περιφέρειας και τη

διενέργεια  διαγωνισμών  και  αναθέσεων  προμηθειών,  εργασιών  και  υπηρεσιών,  που  αφορούν  ιδίως  τη

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ή πλείονες της μίας των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων. Διεξάγει

τη  διαδικασία  εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος,  στην  περίπτωση  πρόθεσης  της  Περιφέρειας  να

συνομολογήσει  δάνειο,  μεριμνά  για  τη  στέγαση  και  μεταστέγαση  των  υπηρεσιών  της  Έδρας  και

Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  και  την  εξασφάλιση  όλων  των  απαραίτητων  λειτουργικών

υποδομών  τους,  συμπεριλαμβανομένων  των  μισθώσεων.  Τηρεί  αποθήκη  προμηθευόμενων  ειδών  και

υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία.

δ) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών (ΠΚΜ)

Το Τμήμα είναι  αρμόδιο  για  έλεγχο  και  την  εκκαθάριση  των δαπανών,  την  έκδοση εντολής  πληρωμής

δαπανών, την σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και

κανονικότητας  της  δαπάνης,  την  τακτοποίηση  των  χρηματικών  ενταλμάτων  προπληρωμής,  την  έκδοση

συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων,

όπου προβλέπεται.

ε) Τμήμα Μισθοδοσίας (ΠΚΜ)

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για ζητήματα που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας, ιδίως για την κατάρτιση και  εκκαθάριση της μισθοδοσίας και  των πάσης φύσεως

αποδοχών του προσωπικού, για την περιοχή ευθύνης του, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καθώς και των

πάσης φύσεως αποζημιώσεων των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας. Το τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά

για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και  εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση

μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων.

Στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  της  σύμβασης  αρμόδια  υπηρεσία  είναι  το  Τμήμα  Προμηθειών της

Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές 

Με την εφαρμογή του Ν.3852/2010, στην Περιφέρεια μεταφέρθηκαν ορισμένες από τις αρμοδιότητες των πα-

λαιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς επίσης και αρμοδιότητες που ασκούνταν από την πρώην κρατι -

κή  περιφέρεια,  εκτός  από  εκείνες  που  έχουν  αμιγώς  κρατικό  χαρακτήρα.  Βασική  προϋπόθεση  για  την

απρόσκοπτη  και εύρυθμη λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και συγκεκριμένα της Περιφερειακής

Ενότητας Πιερίας, καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔ161/2000 ¨Μεταβίβαση στις

ΝΑ αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση¨

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) είναι η εξασφάλιση καυσίμων θέρμανσης. Επιπλέον μέσα στα πλαίσια της

άσκησης των αρμοδιοτήτων της (π.χ. επιτόπιοι έλεγχοι και αυτοψίες, μετάβαση για συσκέψεις, συνεδριάσεις

ομάδων εργασίας, κίνηση των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων της  κ.α.) απαιτείται η εξασφάλιση των

απαραίτητων καυσίμων κίνησης και των ελαιολιπαντικών των οχημάτων της.
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την ανάδειξη προμηθευτή/ών, ο οποίος θα αναλάβει, ως αντι-

συμβαλλόμενος της σύμβασης, να προμηθεύσει τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και τις

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, καθώς και τα ΝΠΔΔ του Ν.Πιερίας, με υγρά καύσιμα κί-

νησης και θέρμανσης και ελαιολιπαντικά. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές δύνα-

νται  να υποβάλλουν προσφορά είτε  για το σύνολο των τμημάτων,  είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ωστόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών από κάθε

ένα τμήμα. 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

Η αριθμ. 294/15-11-2017 (αρ. συνεδρίασης 22, θέμα 1ο) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής

Μακεδονίας (ΑΔΑ: 60ΑΓ7ΛΛ-ΗΘ4), περί Ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2018, όπως τροποποιήθηκε 

Η  αρίθμ.340/2017 (Αριθμ.  Συνεδρίασης  25η/19-12-2017)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου

Κεντρικής  Μακεδονίας  “Έγκριση  προγράμματος  εκτελεστέων  προμηθειών  έτους  2018  της  Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας” (ΑΔΑ:Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η  με  αριθμ.  2663/21-12-2017  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.  (ΑΔΑ:  6ΙΑΧ7ΛΛ-ΧΧ7)

“Έγκριση συγκρότησης επιτροπών Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2018”

Η με αρ.511684(3368)/15-10-2018 (ΑΔΑ:6ΓΒΟ7ΛΛ-5Ο9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων

της  Π.Ε.  Πιερίας,  σε  βάρος  της  πίστωσης  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του  ΚΑΕ  04.721.1511.01

οικονομικού  έτους  2018,  α/α  καταχώρησης  3392  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της

Υπηρεσίας μας (ΑΔΑΜ: 18REQ003840213).

Η με αρ.511675(3367)/15-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΩΟΚ7ΛΛ-ΤΗ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων

της  Π.Ε.  Πιερίας,  σε  βάρος  της  πίστωσης  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του  ΚΑΕ  04.721.1512.01

οικονομικού  έτους  2018,  α/α  καταχώρησης  3396  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της

Υπηρεσίας μας (ΑΔΑΜ: 18REQ003840213).

Τα αρ.  5056/22-03-2017  και  αρ.  17704/27-09-2018  εγγράφα  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού

Δυναμικού  - Περιφερειακής Δ/νσης  Μακεδονίας  με τα οποία μας διαβιβάστηκαν τα εγκεκριμένα αιτήματα

του ΚΕΤΕΚ Κατερίνης για τα οικ. έτη 2019 και  2020 με ΑΔΑΜ: 17REQ005947711 & 18REQ003748876

αντίστοιχα.

Η με αρ. 2700/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΔΛΟ7ΛΛ-ΝΗΖ) περί έγκρισης

διενέργεια και όρων διακήρυξης

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα
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Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Πιερίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν.Πιερίας, καθώς και

των ΝΠΔΔ του Ν.Πιερίας, διότι τα μεν καύσιμα θέρμανσης εξασφαλίζουν τις ενδεικνυόμενες   συνθήκες εργα-

σίες για την απρόσκοπτη εργασία των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, τα δε καύσιμα κίνησης και

ελαιολιπαντικά εξασφαλίζουν την κίνηση των οχημάτων της Π.Ε.Πιερίας όπου και όποτε κρίνεται αναγκαίο

στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

Η διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού, όσον αφορά τις

τιμές των ειδών, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και μειώνει την πιθανότητα να μην ευδοκιμήσει ο

διαγωνισμός για είδη που είναι απολύτως αναγκαία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Η ποιότητα των πετρελαιοειδών και  των ελαιολιπαντικών θα πρέπει  να  είναι  σύμφωνη με  τις εκάστοτε

ισχύουσες  προδιαγραφές,  όπως  καθορίζονται  με  αποφάσεις  του  Ανώτατου  Χημικού  Συμβουλίου,  και

σύμφωνη με τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το πετρέλαιο  θέρμανσης,  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα με τις

προδιαγραφές  της  ΚΥΑ  με  αρ.  Αριθ.  467/2002  (ΦΕΚ

1531Β/2003), της ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β/2003) και της

ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004). Το καύσιμο πρέπει

να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις.

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προ-

διαγραφές της ΚΥΑ με αρ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β/2006) και

της ΚΥΑ με αρ.  291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004).  Το καύσιμο

πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις.

3 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

Η βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, πρέπει να είναι σύμφωνα

με  τις  προδιαγραφές  της  ΚΥΑ  με  αρ.  510/2004  (ΦΕΚ

872Β/2007) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004).

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμί-

ξεις. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές

προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα είναι πρωτογενή – συνθετικά και σε καμιά περίπτωση προϊ-

όντα από αναγεννημένα ελαιολιπαντικά, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα του άρθρου 1.3

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρ. 176/1994 ΚΥΑ (ΦΕΚ 421/6-6-1994) και  της αρ. 526/2004

ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/12-5-2005)
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(KYA 176/1994 KAI KYA 526/2004)

1 Ελαιολιπαντικό βενζινοκινητήρων 10W-40 ΑPI PUBLICATION 1509: SL/CF, VOLVO VDS-3

2 Ελαιολιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 20W-50 API PUBLICATION 1509: CG-4/XF-4/CF/SJ, VOLVO VDS-3

3 Ελαιολιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 15W-40 ΑPI PUBLICATION 1509: CI-4/CH4/CG-4/SL, VOLVO VDS-3

4 Ελαιολιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 30 API PUBLICATION 1509: CF-4/SF, CATERPILLAR TO-2

5 Ελαιολιπαντικό μειωτήρα SAE 40 API PUBLICATION 1509: CF-4/SF, CATERPILLAR TO-2

6 Έλαιο υδραυλικού ISO 68 - Τ DIN 51524 PART 2 HLP

7
Έλαιο τρικούβερτου αυτόματου κιβωτίου ταχυ-

τήτων ATF III

GM DEXRON III-H, III-F, III-E 

CATERPILAR TO-2

8 Βαλβολίνη SAE 90 API GL 4 plus, (API GL 4/5) 

9 Γράσο λιθίου
NLGI 2, DIN 51825: KP2 K-30,

ISO 6743-9-ISO XCCHA2, DIN 51502

10
Ελαιολιπαντικό δίχρονων κινητήρων για αναλο-

γία μίξης με καύσιμο 1:50
JASO FB,API TC.

11 Έλαιο αλυσίδας

Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια υπηρεσία, μόνο για τους

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από  την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα τρίμηνης

παράτασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των παραληπτών. 

H παράδοση της βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης θα πραγματοποιείται στο πρατήριο του προμη-

θευτή. 

Η  παράδοση  του πετρελαίου θέρμανσης &  ελαιολιπαντικών  θα  πραγματοποιείται  στην αποθήκη του

παραλήπτη, σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη κάθε παραγγελίας.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης και (των ελαιολιπαντικών μόνο για την Π.Ε Πιερίας) της σύμβασης

θα γίνει: 
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1. στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας –Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 40 (Διοικητήριο), Τ.Κ.: 62110,

Πόλη: Κατερίνη, Κωδικός NUTS: GR125.

2. στην έδρα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Πιερίας

3. στην έδρα του ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

H παράδοση της βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης θα πραγματοποιείται στο πρατήριο του προμη-

θευτή. 

Προαιρέσεις  :  στον  προϋπολογισμό  συμπεριλαμβάνεται  δικαίωμα  προαίρεσης  15%  το  οποίο

πρόκειται να ασκηθεί για κάλυψη τυχόν επεκτάσεων των αναγκών των Υπηρεσιών (αύξηση ποσοτή-

των), αυξήσεις τιμών καυσίμων.

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

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε 24 %.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

Α) για τα Τμήματα 1, 2 & 3 ο προϋπολογισμός της Π.Ε.Πιερίας ετών 2018, 2019 & 2020 και συγκεκριμένα ο

ΚΑΕ 1511 (καύσιμα κίνησης & ελαιολιπαντικά) και ο ΚΑΕ 1512 (πετρέλαιο θέρμανσης) του φορέα 721, 

Β) για το Τμήμα 4 ο προϋπολογισμός  του ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 162.169,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

και δικαιώματος προαίρεσης 15% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 113.723,00€, ΦΠΑ 27.293,52€, δικαίωμα

προαίρεσης 21.152,48€).

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ-
ΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
συμπεριλαμβανομένου
του αρνητικού ποσο-
στού έκπτωσης (έως

-5%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΛΙΤΡΟ 0,913 0,959 8.000 7.672,00

ΣΥΝΟΛΟ  7.672,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 153,44

ΤΜΗΜΑ 2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ-
ΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
συμπεριλαμβανομένου
του αρνητικού ποσο-
στού έκπτωσης (έως

-5%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ 1,175 1,234 33.500 41.339,00

2
ΒΕΝΖΙΝΗ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΛΙΤΡΟ 1,335 1,402 8.000 11.216,00

ΣΥΝΟΛΟ  52.555,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 1.051,10
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ΤΜΗΜΑ 3

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

1 Ελαιολιπαντικά βενζινοκινητήρων 10W-40 ΛΙΤΡΟ 100 2,00 200,00

2 Ελαιολιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 20W-50 ΛΙΤΡΟ 1000 2,00 2.000,00

3 Ελαιολιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 15W-40 ΛΙΤΡΟ 200 2,50 500,00

4 Ελαιολιπαντικά πετρελαιοκινητήρων SAE 30 ΛΙΤΡΟ 200 1,80 360,00

5 Ελαιολιπαντικό μειωτήρα SAE 40 ΛΙΤΡΟ 200 1,80 360,00

6 Έλαιο υδραυλικού ISO 68 - Τ ΛΙΤΡΟ 600 1,50 900,00

7
Έλαιο τρικούβερτου αυτόματου κιβωτίου

ταχυτήτων ATF IIΙ
ΛΙΤΡΟ 350 2,50 875,00

8 Βαλβολίνη SAE 90 ΛΙΤΡΟ 200 1,80 360,00

9 Γράσσο λιθίου ΚΙΛΟ 150 2,50 375,00

10
Ελαιολιπαντικό δίχρονων κινητήρων για

αναλογία μίξης με καύσιμο 1:50
ΛΙΤΡΟ 50 9,00 450,00

11 Έλαιο αλυσίδας ΛΙΤΡΟ 50 2,50 125,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.505,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 130,10

ΤΜΗΜΑ 4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ-
ΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
συμπεριλαμβανομένου
του αρνητικού ποσο-
στού έκπτωσης (έως

-5%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1
ΚΕΤΕΚ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΙΤΡΟ 0,913 0,959 49.000 46.991,00

ΣΥΝΟΛΟ  46.991,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 939,82

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

Το περιεχόμενο  του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε ως αρχείο  PDF,  ψηφιακά υπογεγραμμένο  ως ανα-

πόσπαστο μέρος της παρούσας. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων

προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
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A. Εισαγωγή

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;

Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για  την καθιέρωση

του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο  Προμήθειας», ο οποίος προσδιορίζει

αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ.

Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία

2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται

το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);

Πρόκειται για μια υ  π  ε  ύ  θυνη δή  λω  ση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των  ικανοτήτων

των  επιχειρήσεων,  η  οποία  χρησιμοποιείται  ως  προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες

σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η  υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει

στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

-   δεν   βρίσκονται   σε   μία   από   τις   καταστάσεις   για   τις   οποίες   πρέπει   ή   είναι  δυνατόν να

αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης·

-  πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Μόνον  ο   προσωρινός  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  υποβάλει  τα  πιστοποιητικά  που ζητούνται από την

αναθέτουσα αρχή ως  αποδεικτικά στοιχεία. Από  τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν

ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις  αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος

παρέχει  τους συνδέσμους για  τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα  αντίστοιχα μητρώα, η  αναθέτουσα

αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση  την παρ. 6 του άρθρου 79  του

Ν.4412/2016,  οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά

στοιχεία όταν 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.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής  (προεπιλογή)

από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο  διαδίκτυο  από

την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στο  URL: http  s      :  //      e  c      .  eu  r      o  p  a  .  eu  /  gr      o  w  th  /      t  oo  l  s      -  d      ata  b  a  s      e  s  /      es  p  d

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:

-  στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας

τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής·
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-   στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να  τηλεφορτώνει και να

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των

οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Σ  υ  χ  νές   Ε  ρ      ω  τ      ή  σ  ε  ι  ς    (Frequently Asked Questions  -

FAQ),  όσον  αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό  Έγγραφο  Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε

θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα

τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ.

Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.

1.- Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε

διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι

οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,  προτείνεται οι  αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς  να

εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :

I.  Οι   αναθέτουσες   αρχές/αναθέτοντες   φορείς    συντάσσουν   με   χρήση   της υπηρεσίας eΕΕΕΣ,

ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ,   εκείνο  το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον

εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και

PDF, τα  οποία  και  αποθηκεύουν,  αρχικά,  τοπικά  στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα

εξής:

- Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».

-  Το αρχείο PDF παράγεται  έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας  το κουμπί «Εκτύπωση». Η

εκτύπωση θα πρέπει  να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,

εγκατεστημένο    στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει  το  περιεχόμενο της

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία

αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί    εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως  π.χ. Google Chrome, ή

από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

ΙΙ.    Οι    αναθέτουσες    αρχές/αναθέτοντες    φορείς,    αναρτούν    στο    χώρο    του διαγωνισμού της

δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

-  το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της  διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι

μέσω αυτής  στους οικονομικούς  φορείς,    είτε το  αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και

-  το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση  των  οικονομικών φορέων προκειμένου να

συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
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2.- Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο  το  πρότυπο  ΕΕΕΣ

όπως  αυτό  έχει οριστεί από τις  αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε

στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της)  σε          μ  ο  ρφή   p  d      f

(Αποφ.56902/215 Φ.Ε.Κ. Β' 1924/2.6.2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του

ν.4412/16 και την διακήρυξη.  

2.1 Για  την σύνταξη ή/και συμπλήρωση  του  απαιτούμενου eΕΕΕΣ,  οι οικονομικοί φορείς   προτείνεται  να

χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  τις  αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να

εκμεταλλευτούν την   υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF,

το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

-  Το αρχείο PDF παράγεται  έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας  το κουμπί «Εκτύπωση». Η

εκτύπωση θα πρέπει  να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,

εγκατεστημένο    στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει  το  περιεχόμενο της

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία

αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί    εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως  π.χ. Google Chrome, ή

από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

2.2   Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον  χώρο  του  δ/σμου,

οι   οικονομικοί   φορείς   μπορούν   να   προσφεύγουν   απ’  ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία  της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (http  s      :  /  /      ec.e  u  r      o  p  a  .  eu  /      g  r      o  w  th  /      t  oo  l  s      -  d      a  ta  b  a  s      e  s/      e  s      pd) να δημιουργούν  το EΕΕΣ, να

συμπληρώνουν   με   ευθύνη   τους   όλα   τα   δεδομένα   που   αφορούν   τον   εκάστοτε  διαγωνισμό και

αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή

pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

Toυ Προμηθευτή…………………………………..…...….……...……………
Δ/νση……………………………….……..., Πόλη….………..…….…………,
Τηλ. ……………………………....…….., Fax………………………………..

Α/Α
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ

ΕΙΔΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟ-

ΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Πετρέλαιο θέρμανσης είναι  σύμφωνα με τις προδια-

γραφές  της  ΚΥΑ  με  αρ.  Αριθ.  467/2002  (ΦΕΚ

1531Β/2003), της ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β/2003)

και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004).  Το

καύσιμο είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις.

ΝΑΙ

2
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ

Το πετρέλαιο κίνησης είναι σύμφωνα με τις προδια-

γραφές της ΚΥΑ με αρ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β/2006)

και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004). Το

καύσιμο είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις.

ΝΑΙ

3
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΒΕΝΖΙΝΗ

Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, είναι σύμφωνα με τις

προδιαγραφές  της  ΚΥΑ  με  αρ.  510/2004  (ΦΕΚ

872Β/2007) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332

Β/2004).  Το  καύσιμο  είναι  απαλλαγμένο  από άλλες

προσμίξεις. Η αμόλυβδη βενζίνη είναι σύμφωνα με τις

κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)

ΝΑΙ

4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα ελαιολιπαντικά είναι  πρωτογενή – συνθετικά και  σε

καμιά περίπτωση προϊόντα από αναγεννημένα ελαιολι-

παντικά και σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-

ΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι

ΝΑΙ

Ημερομηνία ……………………………..

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών 56

 

 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

Toυ Προμηθευτή…………………………………..…...….……...……………
Δ/νση……………………………….……..., Πόλη….………..…….…………,
Τηλ. ……………………………....…….., Fax………………………………..

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε-
.ΠΙΕΡΙΑΣ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΟ ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (θετικού ή
αρνητικού) ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ
…………%

ΤΜΗΜΑ 2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΟ ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (θε-
τικού ή αρνητικού) ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ …………%

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ …………%

ΤΜΗΜΑ 3

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών 57





Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

 ΜΟΝΑΔΑ

  ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙ-
ΔΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ 

1 Ελαιολιπαντικά βενζινοκινητήρων 10W-40 ΛΙΤΡΟ 100

2 Ελαιολιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 20W-50 ΛΙΤΡΟ 1000

3 Ελαιολιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 15W-40 ΛΙΤΡΟ 200

4 Ελαιολιπαντικά πετρελαιοκινητήρων SAE 30 ΛΙΤΡΟ 200

5 Ελαιολιπαντικό μειωτήρα SAE 40 ΛΙΤΡΟ 200

6 Έλαιο υδραυλικού ISO 68 - Τ ΛΙΤΡΟ 600

7
Έλαιο τρικούβερτου αυτόματου κιβωτίου

ταχυτήτων ATF II
ΛΙΤΡΟ 350

8 Βαλβολίνη SAE 90 ΛΙΤΡΟ 200

9 Γράσσο λιθίου ΚΙΛΟ 150

10
Ελαιολιπαντικό δίχρονων κινητήρων για

αναλογία μίξης με καύσιμο 1:50
ΛΙΤΡΟ 50

11 Έλαιο αλυσίδας ΛΙΤΡΟ 50

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΟ ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (θετικού ή αρνητι-
κού) ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ …………%

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της αρ. ………….,………..σχετικής Διακή-

ρυξης

ΚΑΤΕΡΙΝΗ …/…/201..

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                               (Σφραγίδα-Υπογραφή)

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών 58





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Σ      ΧΕ  Δ  ΙΟ     Ε      ΓΓΥΗ  Τ  ΙΚΗΣ     Ε      ΠΙΣ  Τ  ΟΛ      ΗΣ         Σ      ΥΜΜ  Ε      Τ  Ο      ΧΗΣ (2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ)

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

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40
Τ.Κ. 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ
…………………………  υπέρ  του  (i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)  ..............................,   ΑΦΜ:  ................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..,  ή  (ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη
επωνυμία)  ..............................................................,  ΑΦΜ: ..................................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..  ή  (iii)  [σε  περίπτωση  ένωσης  ή  κοινοπραξίας:]  των  φυσικών  /  νομικών
προσώπων  α)  (πλήρη  επωνυμία)  ...............................................,  ΑΦΜ:  ......................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..  β)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,
ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................…………………………………..  γ)  (πλήρη
επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................…………………………………..
ατομικά και  για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  ένωσης  ή  κοινοπραξίας,  για  τη  συμμετοχή  του/της/τους  σύμφωνα  με  την
αριθμ…………………………………..  Διακήρυξη  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας-Περιφερειακή
Ενότητα  Πιερίας  (ημερομηνία  διενέργειας  διαγωνισμού  ………….),  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την
ανάθεση  της  σύμβασης:  “Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  (βενζίνης  αμόλυβδης,  πετρελαίου  κίνησης  &  πετρελαίου
θέρμανσης)  και  ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της  Π.Ε.Πιερίας  και  των  Περιφερειακών  Δ/νσεων
Εκπαίδευσης  του  Ν.Πιερίας,  καθώς  και  των Ν.Π.Δ.Δ.  Ν.Πιερίας  για  ένα  έτος  από την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης”  για το/α τμήμα/τα ............... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .......................................................................  

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

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της
Διακήρυξης,  με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της. 

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

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών 59





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Σ      ΧΕ  Δ  ΙΟ     Ε      ΓΓΥΗ  Τ  ΙΚΗΣ     Ε      ΠΙΣ  Τ  ΟΛ      ΗΣ         ΚΑ  Λ      ΗΣ     Ε      Κ  Τ  ΕΛΕ      ΣΗΣ (5%  συμβατικής  αξίας  της  προσφερόμενης
προμήθειας προ Φ.Π.Α)

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

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40
Τ.Κ. 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ  του:  (i)  [σε  περίπτωση  φυσικού
προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……………………………................................,  ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii)  [σε  περίπτωση  ένωσης  ή  κοινοπραξίας:]  των  φυσικών  /  νομικών  προσώπων  α)  (πλήρη
επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση)  ...................  β)  (πλήρη
επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση)  ...................  γ)  (πλήρη
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,για την καλή εκτέλεση του/ων
τμήματος/των  ..  /  της  υπ  αριθ  ….....  σύμβασης  ““Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  (βενζίνης  αμόλυβδης,
πετρελαίου  κίνησης  &  πετρελαίου  θέρμανσης)  και  ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της
Π.Ε.Πιερίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης του Ν.Πιερίας, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Πιερίας
για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης” για το/α τμήμα/τα ............... και σύμφωνα με την
αριθμ………………………………………. Διακήρυξη.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

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

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

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

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΑΝΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥ      ΜΒΑ  Σ      Η
   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

Στην Κατερίνη, σήμερα στις  …/…/…, ημέρα ……………………  στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας

Πιερίας μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1)της Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας  (Π.Ε.  Πιερίας) που εδρεύει στην  Κατερίνη, οδός 28ης

Οκτωβρίου  40 , Τ.Κ.:60132, ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται  νόμιμα

από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, που στο εξής θα καλείται εργοδότης, και

2) του  …………………………………… που  εδρεύει ……………………… και στο εξής θα  καλείται

ανάδοχος, 

   

και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

του Ν.3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

Καλλικράτης»,

του Π.Δ.133/2010 (Α' 226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει,

του ν.  4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

του ν.  4270/2014 (Α'  143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
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του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των

μελών τους με κλήρωση»,

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των

κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες

διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,

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

Τύπο και άλλες διατάξεις»,

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των

άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

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

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

της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση

ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές

λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

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.

Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:

Η αριθμ. 294/15-11-2017 (αρ. συνεδρίασης 22, θέμα 1ο) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής

Μακεδονίας (ΑΔΑ: 60ΑΓ7ΛΛ-ΗΘ4), περί Ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2018.

την αρίθμ.340/2017 (Αριθμ.  Συνεδρίασης  25η/19-12-2017)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου

Κεντρικής  Μακεδονίας  “Έγκριση  προγράμματος  εκτελεστέων  προμηθειών  έτους  2018  της  Περιφέρειας

Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΑΔΑ:Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αρίθμ.76/2018  (αριθμ.

συνεδρίασης 7η/26-04-2018) όμοια «Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών

Π.Κ.Μ. έτους 2018» (ΑΔΑ:6Ξ8Ο7ΛΛ-ΛΡΚ)
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την  με  αρ.  2663/21-12-2017  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.  (ΑΔΑ:  6ΙΑΧ7ΛΛ-ΧΧ7)

“Έγκριση συγκρότησης επιτροπών Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2018”

Την αρ. …/2018 διακήρυξη του διαγωνισμού  για την  προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πε-

τρέλαιο κίνησης & πετρέλαιο θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών, για τα έτη 2018,2019 & 2020 για τις ανάγκες

των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερί-

ας,  συνολικού  προϋπολογισμού  …………€   συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.   (ΑΔΑΜ:

……………………………)

Την αρ.  ……./201… (ΑΔΑ:……………………)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ έγκρισης

πρακτικών και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού και τον αρ. ……………./….-…..-20… έλεγχο νομι-

μότητας αυτής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Του αρ. πρωτ. …………….. εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση ή

ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την απαραί-

τητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

συμφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια υγρών

καυσίμων  (βενζίνης  αμόλυβδης,  πετρελαίου  κίνησης  &  πετρελαίου  θέρμανσης)/ελαιολιπαντικών  των

υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν.Πιερίας ή [του ΝΠΔΔΔ (πλήρης

επωνυμία)  για  πετρέλαιο  θέρμανσης]  για  ένα  έτος  στο  δεύτερο,  ο  οποίος  στο  εξής  θα  ονομάζεται

«Ανάδοχος», και   ο οποίος αναλαμβάνει  την προμήθεια των ειδών της παρούσας σύμβασης και  με τους

κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΟΣΟΤΗΤΑ  -  ΤΙΜΗ

Οι  αναγκαίες  ποσότητες  υγρών  καυσίμων  (βενζίνης  αμόλυβδης,  πετρελαίου  κίνησης  &  πετρελαίου

θέρμανσης)/ελαιολιπαντικών   που  προορίζονται  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  της  Π.Ε.

Πιερίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν.Πιερίας για ένα έτος και σύμφωνα με τους όρους της

…./201…. με ΑΔΑΜ:………………. προκήρυξης, της αρ. ……./20…(ΑΔΑ:…………) κατακυρωτικής απόφασης

της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, διατίθενται (για τα υγρά καύσιμα) με τις παρακάτω εκπτώσεις ως εξής:

(θα αναγράφεται το καύσιμο για το οποίο έχει  λάβει χώρα η κατακύρωση, η ποσότητα, η προβλεπόμενη

δαπάνη χωρίς ΦΠΑ και το ποσοστό έκπτωσης) ή (για τα ελαιολιπαντικά) σύμφωνα με των παρακάτω πίνακα:

(θα αναγράφονται τα είδη, η ποσότητα, η προβλεπόμενη δαπάνη ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ και η

συνολική δαπάνη ανά είδος χωρίς ΦΠΑ)

Για τα ΝΠΔΔ:

Οι  αναγκαίες  ποσότητες  πετρελαίου  θέρμανσης,   που  προορίζονται  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του

………………….. (ΝΠΔΔ) για ένα έτος  και σύμφωνα με τους όρους της …./201…. με ΑΔΑΜ:……………….

προκήρυξης, της αρ. ……./20…(ΑΔΑ:…………) κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΠΚΜ, διατίθενται με τις παρακάτω εκπτώσεις ως εξής: (θα αναγράφεται το καύσιμο για το οποίο έχει λάβει

χώρα η κατακύρωση, η ποσότητα, η προβλεπόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ και το ποσοστό έκπτωσης)
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ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση για την ΠΕ Πιερίας θα υπογραφεί μεταξύ του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής δηλαδή

την Αντιπεριφερειαρχη ΠΕ Πιερίας και του Αναδόχου.

Η ισχύς των συμβάσεων είναι ετήσια και αρχίζει από   υπογραφής τους με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσης. 

Για τα Ν.Π.Δ.Δ.  θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση της οποίας την ευθύνη εκτέλεσης θα έχει το εκάστοτε

Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του αρμοδίου οργάνου του εκάστοτε ΝΠΔΔ και του Ανα-

δόχου.

AΡΘΡΟ 4:  ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα των παραπάνω τύπων πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες

προδιαγραφές όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η  αξία  των  καυσίμων/ελαιολιπαντικών  θα  καταβάλλεται  στον  προμηθευτή  εντός  εύλογου  χρονικού

διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου που θα γίνεται με τη προσκόμιση των νόμιμων

παραστατικών και δικαιολογητικών και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί  της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της

αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης Υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,

καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την

αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της

αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κτλ.) υπόκεινται στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος

χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος

αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού, αφαιρουμένων των λοιπών κρατήσεων.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων των Υπηρεσιών της ΠΕ Πιερίας, θα γίνεται από

τα πρατήρια του προμηθευτή τα οποία θα υποδειχθούν από αυτόν στην προσφορά του και δεν μπορούν να

επέχουν περισσότερο από 30  km  από το κτιριο της Π.Ε.Πιερίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο

σχετικό κεφάλαιο της διακήρυξης. Τα καύσιμα θέρμανσης και τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται απευθείας

στις  δεξαμενές  και  στις  αποθήκες  του  παραλήπτη  με  φροντίδα  και  έξοδα  του  προμηθευτή  κατόπιν

παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες.

Η παράδοση των καυσίμων προκειμένου για παραδόσεις στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη θα γίνεται σε

τρεις  (3)  εργάσιμες  ημέρες  από  τη  λήψη  κάθε  παραγγελίας,  θα  διενεργείται  σε  ώρες  λειτουργίας  των

υπηρεσιών και ακόμα σε ώρες πέραν του ωραρίου αυτών εφόσον μπορεί η Επιτροπή να το παραλάβει,

εκτός από περιπτώσεις ανυπαίτιας αδυναμίας του προμηθευτή στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι

απεργίες και κάθε περιστατικό που εκφεύγει από τον έλεγχο.

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.

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.

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.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

H παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών, που συγκροτείται, σύμφωνα με

την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω

νόμου και το Παράρτημα VI 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 τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος, και,

εάν είναι αναγκαίο, γίνεται και χημική εξέταση.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (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 την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους

αναδόχους.
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Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται κατά την

ημέρα  παράδοσης  των  υλικών  από  τον  μεταφορέα  (όπως  αναφέρεται  και  στο  σχέδιο  σύμβασης  στο

Παράρτημα VI 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 συντελέσθηκε

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή

του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα

μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από

την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι

εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

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.

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.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του

άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9:ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 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 6.1 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαι-

νομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο

5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας

αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάστα-

ση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου ορ-

γάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των δια -

δικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - πα-

ράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον ανάδοχο η με αριθμό

………………. εγγυητική επιστολή ……………………………….., για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού

………….,….. €.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια

ειδών.

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι  ανάδοχοι  οφείλουν  να  τηρούν τις υποχρεώσεις τους που  απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο

της Ένωσης,  το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού

και εργατικού δικαίου, οι  οποίες απαριθμούνται   στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'  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 αρμοδιότητας τους.
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Ειδικά  για  τις  συμβάσεις  προμηθειών  προϊόντων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.

2939/2001,  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 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο

οποίο  γίνεται  υποχρεωτικά  μνεία  του  αριθμού  ΕΜΠΑ του  υπόχρεου  παραγωγού.  Η  μη  τήρηση  των

υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105.

Για την παρούσα σύμβαση ο ανάδοχος κατέθεσε το από ...../......../......... πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), με αριθμό μητρώου:..........

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της

σύμβασης θα  καταβάλλεται  προσπάθεια  να  επιλύονται  μέσα στα  πλαίσια  της  καλής  πίστης  και  των

συναλλακτικών  ηθών.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  επίλυσή  τους  θα  διέπεται  από  τους  σχετικούς

κανόνες δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Κατερίνης.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται

η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναι-

νεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, για τρίμηνο χρονικό διάστημα με αναλογική αύξηση των ποσοτήτων, με

απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και υπογραφή σχετικής σύμβασης, εφόσον υπάρχει

δεσμευμένη πίστωση και για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια ή η ολοκλήρωση νέου δια-

γωνισμού. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε.Πιερίας, σε

περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών της

παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών

διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

H παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

   Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                         O ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

           

               ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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