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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  ∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Πρέβεζα,   06 - 12 - 2016 

Αρ. Πρωτ. : 113666 / 4816 

Αρ. ∆ιακήρυξης:  11 / 2016 

Ταχ. ∆/νση  
Ταχ. Κώδι-
κας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο   
Fax 
E-mail           

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Σπηλιάδου 8 
48 100 
Αν. Ναστούλη 
26823 60291 
26820 27195 
a.nastouli@php.gov.gr 

 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Α/Α Συστήµατος: 29763 
 
Ανοικτού ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 

λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  Περιφερειακής  Ενότητας Πρέβεζας και 

των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», για τα έτη 2017 και 2018, συνο-

λικού προϋπολογισµού 494.355,26 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής 
Αποστολής για δηµοσίευση στην 
Επίσηµη εφηµερίδα Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 
Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον 
Ηµερήσιο Τύπο 

06 ∆εκεµβρίου 2016 09 ∆εκεµβρίου 2016 09 και 10 ∆εκεµβρίου 2016 

 

Ηµεροµηνία Ανάρτησης 
στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

Ηµεροµηνία Ανάρτησης 
στη ∆ιαδικτυακή Πύλη 

www.eprocurement.gov.gr 
στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

Ηµεροµηνία Ανάρτησης 
στη ∆ιαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
στο Ε.ΣΗ.∆Η.Σ. 

09 ∆εκεµβρίου 2016 09 ∆εκεµβρίου 2016 09 ∆εκεµβρίου 2016 

 
Ηµεροµηνία Έναρξης 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφο-
ρών 

12 ∆εκεµβρίου 2016 

Ηµέρα 

   ∆ευτέρα 

Ώρα 

15:00 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 
Ηλεκτρονικής Υποβολής των προ-

σφορών 
05 Ιανουαρίου 2017 

Ηµέρα 

Πέµπτη 

Ώρα 

15:00 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Απο-
σφράγισης 

των Προσφορών 
12 Ιανουαρίου 2017 

Ηµέρα 

Πέµπτη 

Ώρα 

10:00 

∆ικτυακός Τόπος Ηλεκτρονι-
κής Υποβολής 
Προσφοράς: 

 
∆ιαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗ∆ΗΣ 

Προϋπολογισθείσα πίστωση, συ-
µπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και 
δικαιώµατος προαίρεσης για τρί-

µηνη παράταση  
494.355,26 € 

∆ιάρκεια: 
01/01/2017 έως 31/12/2018 
µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης 

Παραρτήµατα της              
διακήρυξης 

Α’, Β’, Γ’, ∆’, Ε’ & ΣΤ’ 

Τόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
Κεντρικό κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (∆/νση: Σπηλιάδου 8 – Πρέβεζα) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος  
«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υ-
πηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νοµικών 
Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της».  

Είδος ∆ιαδικασίας Ανοικτός ∆ιεθνής Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός. 

∆ιάρκεια της προµήθειας  Από 01-01-2017 έως 31-12-2018 µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 332.228,00 €  (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ) 

∆ικαίωµα προαίρεσης για τρί-
µηνη παράταση (20%) 

66.445,60 €  (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ) 

Κριτήριο επιλογής του 
 Αναδόχου 

α. Για τα υγρά καύσιµα: η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική 
άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής 
(υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαµορφούµενη 
µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους). 
β. Για τα λιπαντικά: η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική ά-
ποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής  

Χρηµατοδότηση Κ.Α.Π.  Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Αντικείµενο Σύµβασης 
µε βάση το κοινό λεξιλόγιο  
για τις δηµόσιες συµβάσεις 
Κωδικοί CPV:     

• 09132100-4 (Αµόλυβδη βενζίνη) 
• 09134100-8 (Πετρέλαιο ντίζελ) 
• 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρµανσης) 
• 09211000-1 (Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα) 

Παραλαβή ∆ιακήρυξης 
Σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr και  από την ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ http://www.preveza.gr  

Προθεσµία για υποβολή  
∆ιευκρινήσεων επί των όρων 
της ∆ιακήρυξης 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πλη-
ροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 2 της παρούσης. 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό 
τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπο-
γραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλο-
νται από εγγεγραµµένους παρόχους. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών 
ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των  προθεσµιών του άρ-
θρου 2 της παρούσης δεν εξετάζονται. Το Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικ/κού – Οικον/µικού θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκε-
ντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν,  εντός του δια-
στήµατος που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο και σε όλους όσους 
έχουν εγγραφεί στο Σύστηµα και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριµένο 
διαγωνισµό. 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, µέσω 
του Συστήµατος, στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού της Π.Ε. Πρέβεζας. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποια-
δήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
της Υπηρεσίας. 

Τρόπος Υποβολής                                             
Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν. 4155/13 και στην Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013). 
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισµό και που 
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκοµίζο-
νται και σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνι-
σµό, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβο-
λή τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φο-
ρείς. 
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρε-
σία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά 
(άρθρο 3). 
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Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει. 

2) Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως 
ισχύει.   

3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-06-2014), περί αρχών δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιου λογιστικού 
και άλλων διατάξεων, όπως ισχύει. 

5) Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.».  

6) Το Π.∆. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συ-
µπληρώθηκε και ισχύει». 

7) Το Ν. 2690/1999, περί Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/09-03-1999). 

8) Τις διατάξεις του N. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε µε το N. 2372/96 
(Φ.Ε.Κ. 29/Α’/96) άρθρο 11 και το N. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυα-
σµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονοµαστικοποίηση των µε-
τοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 3310/05 και 
του άρθρου 8 του N. 3414/05». 

9) Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλ-
λες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242/τ.Α΄/11-10-2002) 
«Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου ∆ικαιοσύνης» και την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 
3659/08 (Φ.Ε.Κ. 77/Α΄/07-05-2008) «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δί-
κης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». 

10) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α΄/07), σχετικά µε την υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης στον τοπικό τύπο. 

11) Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση 
και Ευθύνη». 

12) Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, «∆ικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε 
την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/08-09-1997), όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη 
των παρ. 27 του άρθρου 377 και παρ. 11 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016. 

13) Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, περί «οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

14)  Τις διατάξεις της από 12-12-2012 (Φ.Ε.Κ./Α΄/240) Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄/18) και την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υ-
πουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών προµηθειών των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ι-
δρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθµού». 

15)  Την υπ’ αρ. Π1/241/27.1.2014 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: «Τροποποίηση 
της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
σχετικά µε την εξαίρεση των ειδών αµόλυβδης βενζίνης, µολυβδούχου βενζίνης, πετρελαί-
ου ντίζελ και λιπαντικών ελαίων από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. (Φ.Ε.Κ. 156/Β΄/29-1-
2014). 

16)  Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµο-
σίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 
279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει. 

17)  Την υπ΄αριθµ. 24014/25-11-2005 (Φ.Ε.Κ. 1637/Β/05) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν. 3310/2005», όπως τροποποιή-
θηκε µε το ν. 3414/2005 και όπως ισχύει. 
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18) Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
Νοµαρχιακό τύπο & άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 68/Α/2007), όπως ισχύει. 

19)  Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/04-09-2009) «Πληρωµή ∆απάνης ∆ηµο-
σίευσης». 

20) Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α’/94), σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισο-
δήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις.  

21)  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφά-
νειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως συµπληρώθηκε και ισχύει. 

22) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14), την Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
3400), καθώς και την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ. Π1/678/26-03-2013) του Υπουργείου Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου – Γενική ∆ιεύθυνση Κρατ. Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών), περί 
Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

23) Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (Φ.Ε.Κ. 401/Β΄) «Ρυθµίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης, β) τις προδια-
γραφές και τα πρότυπα του συστήµατος νια τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρό-
σωπα ή Ν.Π.Ι.∆. µε χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέ-
ων του δηµόσιου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.∆.». 

24)  Τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. Γ υποπαρ. 3β του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 41). 

25) Το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 
ισχύει. 

26) Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) περί υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου νοµιµό-
τητας της σύµβασης προ της σύναψής της. 

27) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26-03-2014), περί ∆ιοικητικών Απλουστεύ-
σεων – Καταργήσεων, Συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 
Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 

28)  Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-04-2014), περί επει-
γουσών ρυθµίσεων, αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 

29)  Την απόφαση Υπ. Επικρ. 13289/07.08.2015 (Φ.Ε.Κ. 1716/17.08.2015 τεύχος Β’) «Καθο-
ρισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν την 
δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

30) Της αριθµ. 467/2002/03 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χηµείου του κράτους «Προδια-
γραφές και µέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

31)  Την αριθµ. 514/2004/06 (Β΄/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και µέθοδοι 
ελέγχου πετρελαίου θερµάνσεως», όπως τροποποιήθηκε, µε την αριθµ. 460/2009/10 
(Φ.Ε.Κ.67 Β’/28-01-2010) Κ.Υ.Α. και ισχύει. 

32) Της αριθµ. 316/2010/12 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χηµείου του κράτους «Προδια-
γραφές και µέθοδοι ελέγχου βενζίνης αµόλυβδης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

33)  Το Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/7-4-2014) και την παρ. 13 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016(Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016). 

34)  Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

35)  Τη µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο, µε θέµα «Ενηµέρωση 
για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

36)  Το Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/Α) «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και λοιπές ∆ιατά-
ξεις» 

37) Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (Φ.Ε.Κ. Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων 
της ∆ιοίκησης», καθώς και το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016). 

38) Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέµηση καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπο-
ρικές συναλλαγές» προσαρµογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 2011. 
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39) Την αριθµ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3400/Β/20-12-12) «Ρύθµιση ειδι-
κότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆η-
µοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
ρών & ∆ικτύων». 

40) Την αριθµ. Φ2-1617/2010 (Φ.Ε.Κ. 1980/Β) Κ.Υ.Α. «∆ιαδικασίες και προδιαγραφές εγκατά-
στασης και ελέγχου ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα 
πρατήρια υγρών καυσίµων απαιτήσεις συµµόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και δια-
σφάλισης των µετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

41) Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-05-2016) «Ρυθµίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

42) Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

43) Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της. 

44) Το αρ. Φ23/3535/15-07-2016 έγγραφο του ΤΕΙ Ηπείρου µε την αρ. 110057/09-07-
2015/Β2 συνηµµένη σ’ αυτό απόφαση περί αυτοτελούς διενέργειας από το ΤΕΙ Ηπείρου, 
της διαδικασίας για την ανάδειξη προµηθευτών των πετρελαιοειδών. 

45) Το αρ. πρωτ. 7387/25-09-2015 έγγραφο του ΟΑΕ∆ µε την αρ.2125/50/15-09-2015 συ-
νηµµένη σ’ αυτό απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, περί έγκρισης ποσοτήτων και προϋπολογι-
σµού πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του έτους 2017. 

46)  Το αρ. πρωτ. 3810/09-05-2016 έγγραφο του ΟΑΕ∆ µε την αρ.711/13/15-03-2016 συ-
νηµµένη σ’ αυτό απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, περί έγκρισης ποσοτήτων και προϋπολογι-
σµού πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του έτους 2018.  

47) Το αρ. πρωτ. 89074/3955/11-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε το οποίο γνωστοποιούνται οι απαιτούµενες ποσότητες καυσίµων και λιπαντι-
κών ανά είδος, για τα έτη 2017 και 2018. 

48) Το αρ. πρωτ. 1449/18-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
αφορά την εβδοµαδιαία µέση τιµή υγρών καυσίµων.   

49) Την ενιαία µελέτη για την προµήθεια πετρελαιοειδών για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέ-
βεζας και των νοµικών προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της (ΟΑΕ∆-ΚΠΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ), 
τµηµατοποιηµένη ανά φορέα και είδος καυσίµου. 

50) Την αριθµ. 30/1714/11-11-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, περί Έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πιστώσεων και δέσµευσης πολυετούς υποχρέ-
ωσης, για την προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης - θέρµανσης) και λιπαντικών, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τα έτη 2017-2018, κα-
θώς και για την έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού. 

51) Τις αριθµ. πρωτ. 105578/4524/16-11-2016 και 105597/4525/16-11-2016-2016 αποφά-
σεις ανάληψης υποχρέωσης µε α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πλη-
ρωµής της Υ∆Ε Ν. Πρέβεζας 695/28-11-2016 και 694/28-11-2016, (Ειδ. Φορέας 072 - 
ΚΑΕ 1511 και 1512) αντίστοιχα. 

 

Π ΡΟΚΗ ΡΥ ΣΣΟΥ Μ Ε  
 

 Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη 

προµηθευτών υγρών καυσίµων (καύσιµα κίνησης - θέρµανσης) και λιπαντικών, για το χρονικό 

διάστηµα από 01-01-2017 µέχρι την 31-12-2018, συνολικού πρoϋπoλoγισµoύ 494.355,26 

€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και δικαιώµατος προαίρεσης για τρίµηνη παράταση (20%), 

για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµο-

διότητάς της (ΟΑΕ∆-ΚΠΑ Πρέβεζας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης και µε κριτήριο κατακύρωσης:  

α. Για τα υγρά καύσιµα την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, αποκλει-

στικά βάσει τιµής (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαµορφούµενη µέση τιµή λια-

νικής πώλησης του είδους). 

β. Για τα λιπαντικά την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει της χαµηλότερης προσφερόµενης τιµής για το σύνολο των ειδών.   
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Τα προς προµήθεια καύσιµα διακρίνονται σε τρία Τµήµατα Α, Β και Γ, ως ακολούθως: 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

(Τα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ και δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ) 

ΤΜΗΜΑ Υπηρεσία Είδος 

Ποσότητα  
Είδους  
(σε Λί-
τρα) 

Προϋπολο-
γισθείσα 
Αξία ανά 

λίτρο 

Συνολική  
Προϋπολο-
γισθείσα 

Αξία Τµήµα-
τος 

Κωδικός CPV 

Π.Ε.  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

24.000 0,740 

A 

Π
ε
τρ

έ
λ
α

ιο
 

Θ
έ
ρ

µ
α

ν
σ

η
ς 

ΟΑΕ∆ ΚΠΑ  
 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Πετρέλαιο                
Θέρµανσης 

1.600 0,740 

18.944,00 09135100-5 

Πετρέλαιο Κίνησης 260.000 0,897 09134100-8 

Β 

Κ
α

ύ
σ

ιµ
α

 
Κ

ίν
η

σ
η

ς 

Π.Ε.  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Βενζίνη Αµόλυβδη 

(απλή) 
18.000 1,148 

253.884,00 

09132100-4 

Λάδια Κινητήρα 9.000 

Λάδια Συστήµατος  
µετάδοσης κίνησης 

2.000 

Λάδια Υδραυλικού  
συστήµατος 

7.000 

Λάδια Οδοντωτών 
τροχών και αξόνων 

1.200 

Γ 

Λ
ιπ

α
ν
τι

κ
ά

 

Π.Ε.  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Γράσο λιπάνσεως 600 

3,00  59.400,00 09211000-1 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  (χωρίς φ.π.α.) 332.228,00 

∆ικαίωµα Προαίρεσης (Τρίµηνη Παράταση) 20% (χωρίς φ.π.α.) 66.445,60 

Π ο σ ό  Φ Π Α  95.681,66 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   494.355,26 

 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµατα, εί-

τε για το σύνολο των τµηµάτων. 

Ο ανωτέρω ενδεικτικός προϋπολογισµός των υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης - πε-

τρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη) προέκυψε µε βάση την εβδοµαδιαία µέση λιανική τιµή 

πώλησης των ανωτέρω ειδών, όπως αυτή αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. 1449/18-10-2016 έγ-

γραφο του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και αφορά τιµές που διαµορφώθηκαν από 10-10-2016 έως 

και 16-10-2016). 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡΘΡΑ 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3. ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

10. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

11. ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

12. ΠΛΗΡΩΜΗ 

13.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

15. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

16. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

17. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

18. ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

19. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

20. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλε-

κτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (EΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, από την 

εποµένη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (06-12-2016), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

27 παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016 και λήγει µε την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και  

ώρας, όπως ορίζεται ακολούθως. 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο-

βολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συ-

στήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

Αν η συνεδρίαση της αρµόδια πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την 

ηµέρα του ∆ιαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗ∆ΗΣ, απεργία, υπηρεσι-

ακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία 

αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο ∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµε-

νη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε 

τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους για την α-

ναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται 

και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω αναφερόµενη 

αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη παράταση 

της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών. 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 

διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Πρέβεζας, στο εξής Επιτροπή ∆ια-

γωνισµού και την αρµόδια επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυ-

γών του Ν. 3886/2010 της Π.Ε. Πρέβεζας, στο εξής Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, στην 

περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών. Οι ως άνω επιτροπές γνωµοδοτούν προς την 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο εξής Οικονοµική Επιτροπή, η οποία λαµβά-

νει τις σχετικές µε το διαγωνισµό αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης 

κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών. 

 

Η ∆ιακήρυξη, µε όλα τα παραρτήµατα, διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδι-

κτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr  και www.preveza.gr. 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr , 

του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

09 - 12 - 2016 
12 - 12 - 2016 

και ώρα 15:00 

05 - 01 - 2017 

και ώρα 15:00 

12 - 01 - 2017 

και ώρα 10:00 
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Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµ-

βασης (∆ιακήρυξη και παραρτήµατα αυτής), στις ανωτέρω διευθύνσεις, από την ηµεροµηνία δη-

µοσίευσης της προκήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 2.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσι-

κά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν νόµιµα την εµπορία ή διακίνηση των υπό προµήθεια ειδών, 

εγκατεστηµένα σε:  

α) Κράτος - µέλος της Ένωσης,  

β) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ΕΟΧ  

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Ορ-

γανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.  

δ) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεση δηµο-

σίων συµβάσεων.  

   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκει-

µένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τού-

το εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση και εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µµορφής είναι 

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύβασες.  

   Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικολογικών φορέων, όλα τα µέλη της ευ-

θύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθε-

σης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµ-

βασης.  

 
2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016): 

1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέ-

τουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 

του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφ-

θοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών 

της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από-

φασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµη-

ση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE 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 οικο-

νοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 

16PROC005548109 2016-12-09



 

 
 

- 11 - 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE 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 τροµοκρατί-

ας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµο-

ποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (EE 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 προστα-

σία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 

στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δρα-

στηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

3.  Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 

ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέ-

βλωση του ανταγωνισµού. 

4.  Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 

5.  Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης. 

6.  Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ’ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφά-

σεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

7.  Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγω-

νισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

8.  ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφο-

ρών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται όταν ο 

οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

9.  Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαι-

τούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

10.  Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµ-

βάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

11. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
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2.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαι-

τείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψη-

φιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδι-

κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό πα-

ρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµε-

νοι ως εξής: 

� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο-

ποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατι-

σµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συ-

µπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 

µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοι-

χείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιού-

νται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά, µέσω του 

Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχε-

τικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υπο-

ψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης 

και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατι-

κές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το 

αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παρα-

λαβή των προσφορών. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 

συγκεκριµένου  διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται 

από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. 

- Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., απευθύ-

νονται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και φέ-

ρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστε-

ρα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό 

αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 
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είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών 

δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο 

είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

   

- Το Τµήµα Προµηθειών της Π. Ε. Πρέβεζας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε 

όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός των προαναφερόµενων χρονικών διαστηµάτων. 

2.5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνον 

του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή, εκ µέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύο-

νται στην παρούσα, στο σύνολό τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµία 

υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη 

και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για 

τους υποψηφίους. 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καθώς και η Οικονοµική Επιτροπή επιφυλάσσονται, εφόσον το κρί-

νουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν 

από τους υποψηφίους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3  
ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 

(Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και στο Ν. 4412/2016. 

 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» 

 
Α. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» οι υ-

ποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλει-

σµού, µαζί µε την Προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή αρχείου .pdf, σύµφω-

να µε το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδι-

κασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.∆Η.Σ) τα κατά περί-

πτωση ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως: 
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∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1 

Εγγύηση συµµετοχής σε ευρώ (€), υπέρ του συµµετέχοντος, σε ποσοστό 2% επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρε-

σης), χωρίς  το Φ.Π.Α, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της πα-

ρούσης διακήρυξης και κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

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

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

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. 

2 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 

το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 

1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός 

φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανο-

νισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και παρέχεται αποκλειστικά 

σε ηλεκτρονική µορφή. 

Το ΕΕΕΣ διατίθεται στο Παράρτηµα ΣΤ’ της παρούσας ∆ιακήρυξης σε µορφή αρχείου .pdf 

και στα συνηµµένα του διαγωνισµού (α/α συστήµατος: 29763 σε µορφή αρχείου .xml, 

απ’ όπου οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να το συµπληρώσουν και να το 

καταθέσουν.  

Για τη συµπλήρωση του αρχείου .xml οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να συνδεθούν στον 

σύνδεσµο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.  

3. 

Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο 

τους, από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να πα-

ραβρεθεί στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν φυσικά πρόσωπα εξου-

σιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα δε νοµικά πρόσωπα αντίγραφο 

πρακτικού ή απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου (που 

θα εγκρίνει και τη συµµετοχή στο διαγωνισµό) και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινο-

πραξιών, σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

4. 

Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντί-

γραφο  ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροπο-

ποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύ-

πτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε 

τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

5 

Για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών (για τις ανώνυµες εταιρείες 

που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους 

µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005). Η συνδροµή της προϋπό-

θεσης αυτής αποδεικνύεται µε την προσκόµιση µαζί µε την προσφορά, των εξής δικαιο-

λογητικών: α) Πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι µετοχές της µε 

βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και β) Αναλυτικής κατάστασης µε τα 
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στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 

(30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 

Π.∆. 82/96, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που 

µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής 

στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές 

να είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες 

αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης 

των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν 

συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες 

συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής 

στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προ-

σώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περί-

πτωση µη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή ανε-

πίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ηµερών), η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη. 

Για τις αλλοδαπές Ανώνυµες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3414/2005, στην οποία ορίζεται ότι: 

«Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες 

εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες , 

υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , επιβάλ-

λει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, την 

ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται 

υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έ-

χουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυ-

τής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση 

του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η 

αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυ-

ρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της , που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 

εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία 

δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετό-

χων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψή-

φου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνω-

στοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λό-

γους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν 

διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην 

Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφε-

ρόµενη κατάσταση των µετόχων της διαφορετικά ή µη υποβολή της σχετικής κατάστα-

σης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας». Η υποχρέωση περαιτέρω 

ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγµένες στα 

Χρηµατιστήρια κρατών –µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 

6 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα πα-

ραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 

στην ένωση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περί-

πτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 
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εκτέλεσης της σύµβασης. 

 Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από 

εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογη-

τικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει 

επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή στα 

κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου Α-

ναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατι-

κού οργανισµού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψή-

φιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον 

(υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»  του Υποψήφιου Αναδόχου. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 

µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα συµπε-

ριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφο-

ρά»  του Υποψήφιου Αναδόχου. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός των τε-

λευταίων  τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

των προσφορών. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικα-

σία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 

πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολο-

γητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά 

και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµε-

νης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 

από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έ-

χουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς 

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που αποτε-

λούν το περιεχόµενο του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά») θα 

γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο  θα α-

ναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετη-

µένα  µέσα  σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς 

µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

β) Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Ηπείρου, ∆/νση 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας, Τµήµα Προµηθειών).  

γ)  Ο τίτλος της σύµβασης (αριθµός και τίτλος της διακήρυξης). 

δ)  Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

ε)  Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.    
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 ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε το Ε.Ε.Ε.Σ. 

 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε 

την οικονοµική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες 

σύναψης σύµβασης. ∆ιατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιµοποιείται ως προκαταρκτι-

κή απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούµενων όρων στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων 

σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για υπο-

βάλλοντες προσφορά που επιθυµούν να συµπληρώσουν το Ε.Ε.Ε.Σ. σε ηλεκτρονική µορφή. Το 

επιγραµµικό έντυπο µπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016, µπορεί να 

εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

Ι) Η αναθέτουσα αρχή: 

(α)∆ηµιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el  το Ε.Ε.Ε.Σ. για τη συγκεκριµένη διακήρυξη. 

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ., επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο. 

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

 

ΙΙ) Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του 

και να µεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el. 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ.» και να τηλεφορτώσει «ανεβάσει» 

το αρχείο του συγκεκριµένου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

(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 τό-

πο σύνταξης. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή 

η εκτύπωση του σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το Ε.Ε.Ε.Σ. µπορεί να εκτυ-

πωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 

∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που 

διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπω-

θεί από κάθε φυλλοµετρητή. 

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

κά στην ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ. τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο 

της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ. είτε µε τη χρήση του αρχείου 

.pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). 
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Β. Στον ίδιο (υπό) φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προ-

σφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

 
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρ-

µα 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 ψηφια-

κά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf. 

 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλε-

κτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή .pdf. 

 

Μαζί µε την τεχνική του προσφορά, ο προσφέρων υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 

τύπου .pdf και προσκοµίζει (µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδο-

θεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή) κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υπο-

βολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει: 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ι-

σχύει, η οποία θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 

προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία θα δηλώνε-

ται: 

o Η ποιότητα, οι προδιαγραφές (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) των υγρών καυσί-

µων που προσφέρονται και οι µέθοδοι ελέγχου αυτών, πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, 

καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους, είναι σύµφωνες µε αυτές των Κρατικών 

∆ιυλιστηρίων και καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆Ι-

ΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

o Οι τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗ-

ΜΑΤΟΣ  Β΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επιπλέον τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που δηλώνονται σε κάθε προσφορά πρέπει να περιλαµβάνονται στα α-

ντίστοιχα prospectus (ή αντίγραφα αυτών), τα οποία η κάθε εταιρεία προσφοράς είναι 

υποχρεωµένη να υποβάλλει σε έντυπη µορφή. 

o ότι οι συµµετέχοντες διαθέτουν τις απαιτούµενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προ-

σφορά του οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον (υπό) φάκε-

λο «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 
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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 ηλεκτρο-

νικό αρχείο pdf. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Α (Πετρέλαιο Θέρµανσης) και Β (Καύσιµα κίνησης), επειδή 

το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόµη τη δυνατότητα καταχώρησης 

ποσοστού έκπτωσης, όπως προβλέπεται ανωτέρω (άρθρο 63 Ν. 4257/2014) και για λόγους σύ-

γκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµι-

κής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν - αντί για ποσοστό % 

- την τελική τιµή προσφοράς σε ευρώ. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 

οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, ως τιµή προσφο-

ράς, την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει: 

α) είτε µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης (ποσοστό έκπτωσης επί της 

µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής των ειδών που προσφέρουν από την Τιµή Ανα-

φοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος, 

β) είτε µετά την προσαύξηση του ποσοστού της έκπτωσης (αν είναι αρνητικό - σύµφω-

να µε το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 - ποσοστό έκπτωσης) πλέον της µέσης διαµορφού-

µενης λιανικής τιµής που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην πα-

ρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 

Ως Τιµή Αναφοράς θα χρησιµοποιηθεί το ένα ευρώ – δηλαδή € 1,000 – ώστε να αποτυ-

πωθεί έµµεσα το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης. 

Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των Προσφορών: 

Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.) για Πετρέλαιο Θέρµανσης : =1,000 

Τιµή  Αναφοράς (Τ.Α.) για Βενζίνη Αµόλυβδη Απλή : =1,000 

Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.) Πετρελαίου Κίνησης : = 1,000 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) 3% για το Πετρέλαιο Θέρµανσης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς Τ.Α. – (Τ.Α. x 

0,03) = 1,000 – (1,000 x 0,03) = 1,000 – 0,030 = 0,970. 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2%, τότε στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 

οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς Τ.Α. + (Τ.Α. x 

0,02) = 1,000 + (1,000 x 0,02) = 1,000 + 0,020 = 1,020. 

Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς, αυτή (Οικονοµική προ-

σφορά) πρέπει να συνταχθεί  επί ποινή αποκλεισµού και κατά το Υπόδειγµα του Παραρτή-

µατος Ε΄. Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης για τις 

οµάδες Α και Β, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος 

(το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόµη τη δυνατότητα καταχώρησης 

ποσοστού έκπτωσης), ο προσφέρων θα επισυνάψει, ψηφιακά υπογεγραµµένο, το σχετι-

κό ηλεκτρονικό αρχείο Οικονοµικής Προσφοράς (ΚΑΥΣΙΜΩΝ), σύµφωνα το υπόδειγµα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσης, σε µορφή pdf. 

 

Για την ΟΜΑ∆Α Γ (Λιπαντικά): στην Οικονοµική Προσφορά του συστήµατος αποτυπώνεται 

η συνολική τιµή προσφοράς για το σύνολο της οµάδας.  
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Ο προσφέρων απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να επισυνάψει, το σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο Οικονοµικής Προσφοράς (ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ), σύµφωνα το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσης, σε µορφή pdf στο οποίο θα αναγράφονται τόσο οι επί µέρους 

προσφερόµενες τιµές ανά είδος και ανά λίτρο, όσο και η συνολική τιµή προσφοράς για το σύνο-

λο της οµάδας. 

Επισηµαίνεται ότι µπορούν να υποβληθούν προσφορές για µία Οµάδα (π.χ. Α, Β ή Γ) ή 

για περισσότερες Οµάδες και αφορούν το σύνολο της ποσότητας των ειδών της κάθε 

Οµάδας και όχι µέρος αυτών. 

Ειδικότερα, η προσφορά για τα καύσιµα κίνησης και η κατακύρωση θα λάβει χώρα και 

για τα δύο είδη (πετρέλαιο κίνησης-βενζίνη) σε έναν προσφέροντα. Προσφορές που δεν 

θα καλύπτουν το σύνολο των ποσοτήτων και των δύο ειδών καυσίµων κίνησης θα απορρίπτο-

νται ως απαράδεκτες. 

Αντίστοιχα για τα λιπαντικά η κατακύρωση θα λάβει χώρα και για τα πέντε επιµέρους 

είδη σε έναν προσφέροντα. Προσφορές που δεν θα καλύπτουν το σύνολο των ποσοτήτων 

όλων των ειδών λιπαντικών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επιπλέον, όσον αφορά τα καύσιµα κίνησης, λόγω των διαφορετικών ποσοτήτων και 

των διαφορετικών τιµών για κάθε είδος, η χαµηλότερη τιµή θα προσδιορισθεί 

συνολικά και για τα δύο είδη και το αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, 

που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού 

προϋπολογισµού των καυσίµων κίνησης. 

Αντίστοιχα για το πετρέλαιο θέρµανσης η προσφορά και η κατακύρωση θα λάβει χώρα 

για τις απαιτούµενες ποσότητες όλων των Ν.Π.∆.∆. (Π.Ε. Πρέβεζας και ΟΑΕ∆-ΚΠΑ 

Πρέβεζας) σε έναν προσφέροντα. 

Για τα Λιπαντικά η χαµηλότερη τιµή θα προσδιορισθεί συνολικά για όλα τα είδη και το 

αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει τη χαµηλότερη 

συνολικά τιµή προσφοράς για το σύνολο της οµάδας. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

•••• Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτού-

µενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν 

οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την 

προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που 

δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 

απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια 

στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατο-

ληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 

5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. 

∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθο-

ριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµω-

ρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει 

των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

•••• Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συ-

στήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε 
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τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λει-

τουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

•••• Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 

µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύ-

στηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

••••  Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται 

εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

•••• Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του 

έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών. 

•••• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της  

∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

•••• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κα-

τάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

•••• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγω-

νιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά 

την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνω-

µοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παρα-

πάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλή-

θηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

•••• Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρα-

κτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή του Υπο-

ψηφίου ή του εκπροσώπου του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της Προσφοράς. 

•••• Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή 

ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 

εταιρεία που συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προ-

σφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει ε-

κτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέ-

λος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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ΑΡΘΡΟ 4.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική 

άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, και ειδικότερα: 

α. Για τα υγρά καύσιµα (Οµάδες Α και Β): Η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαµορ-

φούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους). 

β. Για τα λιπαντικά (Οµάδα Γ):  Η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης προσφερόµενης τιµής για το σύνολο των ειδών.   

Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%) για τα υγρά καύσιµα, υπολογίζεται στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά, µέση τιµή πώλησης εκάστου είδους, την ηµέρα παράδοσής του και 

που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του. Το ανωτέρω 

ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 63 

του Ν. 4257/2014. 

Η νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λαµβάνεται αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τιµών Υ-

γρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της Πρέβε-

ζας, όπως τούτο επιβάλλεται από το άρθρο 63 ν. 4257/2014 (Α΄ 93). 

Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη. 

Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση την προσφερόµενη έκπτωση, επί της τιµής της κάθε κατηγορί-

ας, στον προµηθευτή που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (Οµάδες Α και Β) ή 

τη συνολικά χαµηλότερη τιµή (Οµάδα Γ), κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα ανωτέρω. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του γνωµοδοτικού οργάνου, να 

κατακυρώσει ολόκληρη, µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό επί τοις εκατό σύµ-

φωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, έκαστο νοµικό πρόσωπο υπογρά-

φει συµφωνητικό µε τον/τους ανάδοχο/ους, για τα είδη και τις ποσότητες, που προορίζονται γι’  

αυτό. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 12-01-2017, ηµέρα Πέµπτη 

και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέ-

τουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµο-

σίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», καθώς επίσης και των φακέ-

λων που περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή. 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέ-

σω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνω-

στοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιο-

λόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικα-

σιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα: 

� Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτου-

σα Αρχή, και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του Συστήµατος, προβαίνουν στη δια-

δικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση υποφακέλων των Προσφορών. 

� Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµε-

τοχής – Τεχνική Προσφορά», οι Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των Προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

� Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφει τον έλεγχο 

πληρότητας και ισχύος εγγράφων και δικαιολογητικών, αξιολογεί το περιεχόµενο της Τε-

χνικής Προσφοράς και εισηγείται ποιες Προσφορές γίνονται αποδεκτές για οικονοµική α-

ξιολόγηση. 

� Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των ∆ικαιολογητι-

κών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών. 

� Οι Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

Προσφοράς τους. 

� Οι (ηλεκτρονικοί) υποφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρο-

νικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά 

την αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών. 

� Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», 

οι Προσφέροντες των οποίων οι Οικονοµικές Προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των άλλων Προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, 

προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του δια-

γωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή 

να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθε-

σµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποί-

ησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υπο-

βάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέ-
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πεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

 Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οι-

κονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φο-

ρέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. 

 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα 

σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµε-

ροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 

προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώ-

δεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει 

ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 

συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 

 
ΑΡΘΡΟ 7. 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κρι-

τήριο η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυ-

ξης. 

• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνι-

σµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρα-

τούν στην αγορά. 

• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε 

βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµη-

λότερη τιµή. 

• Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφω-

νες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργά-

νου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. (Άρθρο 90 Ν. 4412/2016). 

• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η 

οποία διατηρεί το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη, ως ακολούθως: 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέρο-

ντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), εντός προθεσµίας 

είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης που του αποστέλ-

λεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο 

µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Φυσικά πρόσωπα 

I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δι-

καστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έ-

χουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του 

άρθρου 2, παρ. 2.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης.   

II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκα-
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στικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικής δραστη-

ριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις 

νόµου. 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοι-

νωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υπο-

χρεώσεις.   

Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγ-

γραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το πι-

στοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώ-

ρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελ-

µατικού ή εµπορικού οργανισµού.   

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγ-

γραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.  

V.   Οι οικονοµικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για τις Οµάδες Α και Β (καύσιµα 

θέρµανσης και καύσιµα κίνησης), απαιτείται να προσκοµίσουν και αντίγραφο της άδειας 

εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002. Η άδεια αυτή θα πιστοποιεί ότι οι 

υποψήφιοι προµηθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιµότη-

τα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων, οι οποίες αναφέρονται 

στις παραγράφους 5 (α), (β) και (γ) του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002, 

ή 

άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλη-

τή πετρελαίου θέρµανσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3α και 3γ, του 

άρθρου 7 του Ν. 3054/2002, σε επίσηµα επικυρωµένο αντίγραφο. 

 Σηµείωση: Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προµηθευτές διαθέτουν άδεια εµπορίας αρ-

γού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002, δύναται να την προσκοµίσουν στη θέση της άδειας λει-

τουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή της άδειας Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου 

θέρµανσης. 

β. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και επιπλέον: 

Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων 

των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους, όσο και για όλο το απασχο-

λούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυ-

τές προσωπικό. 

γ. Συνεταιρισµοί 

-Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

δ. Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση. 

 

16PROC005548109 2016-12-09



 

 
 

- 26 - 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 

µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µµετάφρασή 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).   

Τα δικαιολογητικά (µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 

τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) 

προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή και σε έντυπη µορφή (κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 

(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Ανα-

θέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγ-

γραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα  µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον 

οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

β) Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Ηπείρου, ∆/νση 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας, Τµήµα Προµηθειών).  

γ)  Ο τίτλος της σύµβασης.  

δ)  Η καταληκτική ηµεροµηνία. 

ε)  Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.    

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπο-

βλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπλη-

ρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 

Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό ε-

παρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.   

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δι-

καιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο µειοδότη. Σε περίπτωση 

που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύ-

ρωση γίνεται στον επόµενο µειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν 

υποβάλλει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισ-

σότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µα-

ταιώνεται.   

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνι-

σµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για 

την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε 

για την κατακύρωση της σύµβασης.  

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.  

Σηµείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέ-

ροντα ή τους προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενηµερωµένα τα 

παραπάνω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016.   

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προ-

σκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετε-
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χόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η απο-

σφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και διαδικασιών. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι του ενός εν δυνάµει 

ανάδοχοι, η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµι-

ση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή και του τελευταίου αναδόχου. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έ-

χουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

που αποσφραγίσθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 8.  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσας 

σύµβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010), ∆ικαστική 

προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων», µε τον οποίο ενσωµατώνεται στο εθνικό δί-

καιο η Οδηγία  2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε την υπ’ αρ. 

Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της ∆/νσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆/νσης Κρατικών 

Προµηθειών της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Σηµειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της σύµβα-

σης της παρούσης διακήρυξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-374) του Ν. 

4412/2016. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν εφαρµόζονται στον παρόντα διεθνή διαγωνισµό οι διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) και συ-

νεπώς δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόµενους η άσκηση ενστάσεων. 

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη 

νοµοθεσία και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συµπληρώνοντας 

την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 

12 της αριθµ. Π1/2390/21-10-2013 Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2677 Β΄). 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το 

υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλε-

κτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζε-

ται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 

από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζό-

µενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει 

του Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης περί ηλεκτρονικού 

παραβόλου ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β/2013), όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου 

Νόµου. 
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Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµ-

βάσεων. 

Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυ-

γής/ένστασής τους. 

ΑΡΘΡΟ 9.  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία, που 

είναι δυνατό να απαιτηθεί, συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, η οποία και είναι η συµβα-

τική γλώσσα, τόσο κατά το στάδιο του διαγωνισµού όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης του 

έργου. 

Το µοναδικό νόµισµα, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της τιµής προσφοράς στο 

διαγωνισµό, του συµβατικού τιµήµατος και της πληρωµής της αµοιβής του Ανάδοχου, είναι το 

ΕΥΡΩ. 

ΑΡΘΡΟ 10.  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα είδη που θα χρειασθούν για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 

και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, είναι τα εξής: 

• Πετρέλαιο θέρµανσης 

• Πετρέλαιο κίνησης 

• Βενζίνη Αµόλυβδη (απλή) 

• Λιπαντικά 

Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύ-

ουσες αγορανοµικές διατάξεις περί καυσίµων, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους 

και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων. 

Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να ζητούν χηµικές αναλύ-

σεις, προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προµήθεια καυσίµων. 

Η ποιότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  

ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά καθ’ όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβασης, 

ανάλογα µε τις ποσότητες που παραγγέλλονται κάθε φορά, µία ηµέρα µετά την λήψη του σχετι-

κού δελτίου ή της εντολής παραγγελίας, ως κατωτέρω: 

� Πετρέλαιο θέρµανσης: Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται τµηµατικά και 

ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την λήξη 

ισχύος της, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, στις δεξαµενές πετρελαίου 

θέρµανσης των κτιρίων των υπηρεσιών, σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους και µέχρι το 

µεσηµέρι της επόµενης (εργάσιµης) ηµέρας από την ειδοποίηση.  

� Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη: α) Η τµηµατική παράδοση των καυσίµων κίνησης (πετρέ-

λαιο κίνησης) του µηχανικού εξοπλισµού της Π.Ε. Πρέβεζας (µηχανηµάτων έργου κ.λ.), θα 

πραγµατοποιείται στους χώρους εργασίας τους, εντός των ορίων του νοµού, µε ευθύνη, µέ-

ριµνα και δαπάνη του προµηθευτή.  
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     Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η παράδοση να πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 

του προµηθευτή (πρατήριο), εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία. 

 β)  Για τα υπηρεσιακά οχήµατα, η τµηµατική παράδοση των καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης ή 

βενζίνη) θα γίνεται, είτε στο πρατήριο καυσίµων του προµηθευτή, είτε στο χώρο στάθµευ-

σης αυτών (εντός της πόλης της Πρέβεζας), κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας.  

     Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 
     Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε καύσιµα κίνησης τα υπηρεσιακά οχή-

µατα και µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Πρέβεζας τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για κάλυ-

ψη εκτάκτων αναγκών. 

� Λιπαντικά: Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται στους εκάστοτε χώρους εργασίας των 

µηχανηµάτων έργου (εντός των ορίων του νοµού), είτε σε αποθηκευτικό χώρο που θα υπο-

δειχθεί από την Υπηρεσία. Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς, βαρύνουν τον προµη-

θευτή. 

 Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από ειδικές επιτροπές που συγκρο-

τούνται σε κάθε νοµικό πρόσωπο, µε µέριµνα των ιδίων, κατά τις κείµενες διατάξεις. 

α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται την ηµέρα, ώρα και τόπο παράδοσης των καυσίµων και 

λιπαντικών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016. 

β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση (λήψη δειγµάτων και 

αποστολή τους στο ΓΧΚ), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νοµικά πρόσωπα, κατά τις κείµενες διατά-

ξεις. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 

4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 

Νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών. 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιµα 

που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά µε καθυστέρηση, η υπηρεσία µπορεί να προµηθευ-

τεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της συµβατικής 

τιµής και αυτής του ελεύθερου εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για 

την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γί-

νεται µε σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες µπορεί να προτεί-

νει/επιβάλλει η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας και κάθε άλλο αρµόδιο όργανο κατά του 

προµηθευτή, για τον ίδιο λόγο. 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ, εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναµίας του 

προµηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι απεργίες, όπως και κάθε περιστατικό 

που εκφεύγει από τον έλεγχό του.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 12. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή των δικαιούχων θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των ενδιαφερόµενων Υπηρε-

σιών, οικ. ετών 2017, 2018 και 2019 (για το ∆ικαίωµα Τρίµηνης Παράτασης). Οι κωδικοί των 

Νοµικών Προσώπων, που θα επιβαρύνονται από τις επιµέρους συµβάσεις, αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα, ανά νοµικό πρόσωπο.  
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 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΑΕ∆  
ΚΠΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ε.Φ. 072          ΚΑΕ  1512 ΚΑΕ  1611 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  Ε.Φ. 072          ΚΑΕ  1511 - 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Ε.Φ. 072           ΚΑΕ  1511 - 

 
Η πληρωµή γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα, τµηµατικά, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την 

παραλαβή και ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών. 

Τα τιµολόγια των καυσίµων που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραµµένα και θα ελέγχονται 

ως προς τη διαµόρφωση και κανονικότητα της τιµής, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, 

από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέ-

βεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από την ισχύουσα Νο-

µοθεσία κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94, όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει. 

Κατ’ άρθρο 6 παρ. 15 του ν. 4071/2012, για την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των υπη-

ρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα 

αρχή, εφόσον ο προµηθευτής – χορηγητής αναδειχθεί µετά από τη διενέργεια διαγωνισµού και 

όχι µε άλλες διαδικασίες (διαπραγµάτευση, απευθείας ανάθεση κ.λπ.). Στο πεδίο εφαρµογής του 

άνω άρθρου (6 παρ. 15 του ν. 4071/2012) δεν περιλαµβάνονται τα καύσιµα που προορίζονται 

για τα µηχανήµατα έργων, εποµένως οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν για 

τα καύσιµα αυτά επιβαρύνουν τον προµηθευτή – χορηγητή που θα αναδειχθεί. 

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. δεν επιβαρύνουν την αναθέτουσα 

αρχή, καθώς το Μ.Τ.Π.Υ. δεν συνιστά ασφαλιστικό ταµείο (ν. 4052/2012 άρθ. 138 παρ. Γ παρ. 

3β). Επίσης η κράτηση 0,06 % (έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α' 

204 ‘όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 375 του ν. 4412/2016), υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτη-

της Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, δεν επιβαρύνει την Αναθέτουσα, καθώς ούτε η Αρχή αυτή συ-

νιστά ασφαλιστικό ταµείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14.  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και να προσκοµί-

σουν (πρωτότυπα) εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή  τους τα ακό-

λουθα είδη εγγυήσεων: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Ι του Παραρτή-

µατος Γ). 

α)  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσο-

στό 2%, επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του δι-

καιώµατος προαίρεσης για  τρίµηνη παράταση) εκτός ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 

16PROC005548109 2016-12-09



 

 
 

- 31 - 

4412/2016), της οµάδας ή των οµάδων για την οποία/ες ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 

προσφορά, ήτοι: 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Συνολική προϋπο-
λογισθείσα  αξία 

οµάδας 

∆ικαίωµα 
προαίρεσης 

(20%) 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

A 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ              
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

18.944,00 3.788,80 454,66 

Β ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 253.884,00 50.776,80 6.093,22 

Γ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 59.400,00 11.880,00 1.425,60 

β)  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορ-

ρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη. 

γ)  Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 

δ) 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 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα 

έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύµβασης. 

ε) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης κα-

λής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες µετά την επέλευση των έννοµων αποτε-

λεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης. 

 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙ του Παραρ-

τήµατος Γ) 

α)  Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του 

ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης, 

να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 72 

παρ. 1β του Ν. 4412/2016).   

β)  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συµπληρω-

µατική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξη-

σης, εκτός ΦΠΑ.  

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβα-

σης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

δ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτι-

κή και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

     Εφόσον τα προς παράδοση είδη είναι διαιρετά και η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά, εί-

ναι δυνατή η σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά, 

µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, σύµφωνα µε τα αναφερόµε-

να στο άρθρο 72 παρ.8 του Ν.4412/2016.   

 

� Οι ανωτέρω εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περι-

βάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα: 

α)  Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β)  Τον εκδότη. 
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γ)  Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας). 

δ)  Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε)  Το ποσό που καλύπτει. 

στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του µεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

ζ)  Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για εγγύηση συµµετοχής) ή τον α-

ριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης).  

η)  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δι-

καιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

θ)  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµ-

βαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη, αντίρ-

ρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ι)  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πά-

γιο τέλος χαρτοσήµου. 

ια)  Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως: 

i. Για την εγγύηση συµµετοχής ο χρόνος ισχύος αυτής πρέπει να είναι µεγαλύτερος κα-

τά ένα (1) µήνα της λήξης ισχύος της προσφοράς. 

ii. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά 

δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης του έργου. 

iii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

   Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνεται πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

� Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

� Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

� Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη Μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη της 

Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε 

το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα 

αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντί-

στοιχου χρηµατικού ποσού. 

� Πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο, για τις εγγυήσεις «συµµετοχής» και «καλής 

εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. 

 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες, από την εποµένη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την 

λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το αρχικώς προβλεπόµενο από τη δι-

ακήρυξη. 

Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ο διαγωνιζόµενος που θα αναδειχθεί οριστικός µειοδότης, είναι υποχρεωµένος, εντός χρονικού 

διαστήµατος είκοσι (20) ηµερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της κατακύρωσης του 

αποτελέσµατος, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης, καταθέ-

τοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος, κατα-

πίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 

αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής, προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα 

µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Ως χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται το διάστηµα από την υπογραφή της έως 31-12-2018. 

Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί για τρίµηνο χρονικό διάστηµα, µε µονοµερή απόφαση της Ανα-

θέτουσας Αρχής, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του νέου 

διαγωνισµού.  

Για κάθε µήνα παράτασης, η παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη 

µηνιαία ποσότητα που θα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της κύριας σύµβασης. 

Επίσης, κατά το χρόνο παράτασης ισχύος της σύµβασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση της προϋπο-

λογιζόµενης δαπάνης προµήθειας κάθε είδους καυσίµου, όπως ορίζεται στην παρούσα. 

Ο ανάδοχος/οι που θα ανακηρυχθεί/ούν θα υπογράψει/ουν ανεξάρτητη σύµβαση µε έκαστο των 

νοµικών προσώπων που αναφέρονται στο Παράρτηµα ∆’ της παρούσας, ανά είδος καυσίµων και 

για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συµβατικού όρου επιβάλλονται, στον προµηθευτή, οι 

προβλεπόµενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις. 

Η εκτέλεση της σύµβασης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, η νοµιµότητα της παρούσας διαγωνι-

στικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα προβλε-

πόµενα στο άρθρο 35 του Ν. 4129/2013, όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 278 του Ν. 

3852/2010.  

Για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί ο φάκελος του διαγωνισµού, µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα 

στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύµβασης. 

Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύµβαση δε θα υπογραφεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές και αν υπο-

βληθούν απορρίπτονται. 
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ΑΡΘΡΟ 18  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος προαιρέσεως που αφορά παράταση της 

σύµβασης µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου έως και 20%, µέχρι την ολοκλή-

ρωση του επόµενου διαγωνισµού και όχι πέραν των τριών µηνών. 

Το παραπάνω δικαίωµα προαίρεσης ασκείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέ-

τουσας αρχής.  

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος τρίµηνης παράτασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόµενη σε ποσοστό 5% επί του ποσού 

της παράτασης αυτής, προ Φ.Π.Α.  

 
ΑΡΘΡΟ 19  

∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

 Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε δια-

φορά, που θα προκύψει από την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργού-

νται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στα Ιωάννινα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο 

ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ 

τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

 ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφο-

νται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου 

των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάθε επιµέρους σύµβασης λάβει χώρα κατάργηση 

νοµικού προσώπου ή υπηρεσίας, η αντίστοιχη συναπτόµενη σύµβαση παύει να ισχύει.  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από την αρµόδια επιτροπή προµηθειών. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων 

που περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή (δηµόσια συνεδρίαση). 

Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 

και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Για την εν θέµατι προκήρυξη θα τηρηθούν οι εξής κανόνες δηµοσιότητας:  

Ι. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί: 

α. Στην εφηµερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά. 

β. Στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της εφηµερίδας της κυβερνήσεως. 

γ. Στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» 

και «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», στις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες: «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

και «ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ» και στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα: «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ».  
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ΙΙ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί: 

α. Στον ιστότοπο (site) του προγράµµατος «∆ιαύγεια» της Περιφέρειας Ηπείρου.  

β. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: http://www.preveza.gr     

γ. Στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.  

ΙΙΙ. Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί: 

α. Στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ): http://www.eprocurement.gov.gr  

β. Στην ∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) http://www.promitheus.gov.gr  

γ. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: http://www.preveza.gr  

 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύ-

νουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ηµερήσιο και 

εβδοµαδιαίο τύπο, βαρύνουν τον, ανάδοχο φορέα. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ανα-

δόχων, ο επιµερισµός της δαπάνης γίνεται µε βάση το ύψος των επιµέρους συµβάσεων (ποσο-

στό επί της συνολικής συµβατικής αξίας). 

Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβα-

ση, στην διαδικτυακή διεύθυνση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr. Ωστόσο, η Αναθέτουσα 

Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να εγγυηθεί 

την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της 

σελίδες, λόγω µη πλήρους προστασίας (αντικειµενικώς) του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, οι παρα-

λήπτες του Τεύχους του ∆ιαγωνισµού υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες µέρες από την 

παραλαβή της, να το ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό σελί-

δων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Π.Ε. 

Πρέβεζας - ∆ιεύθυνση Οικονοµικού- ∆ιοικητικού, ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο. 

 
ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Ο.Α.Ε.∆. - Περιφ. ∆/νση Ηπείρου 

 3ο χλµ. Ιωαννίνων – Αθηνών 
 Τ.Κ. 450 02 Ιωάννινα 

 

2. Επιµελητήριο Πρέβεζας  

∆ωδώνης 47, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 

 

3. ∆/νση Τεχνικών Έργων 
 Π.Ε. Πρέβεζας 

 Περδικάρη 8, 48100 Πρέβεζα  

 

                                                                                         
                                                                                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 

                                                                                            ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ113666/4816/06-12-2016 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
(Τα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ και δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ) 

ΟΜΑ∆Α Υπηρεσία 
 

Είδος 

Ποσότητα 
Είδους 
2017  

 (σε Λίτρα) 

Ποσότητα 
Είδους  
2018 

 (σε Λίτρα) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΛΙΤΡΟ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Προϋπολο-
γισθείσα Α-

ξία 2017 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολο-
γισθείσα Α-

ξία 2018 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
Προϋπολο-
γισθείσα Α-
ξία Οµάδας 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Κωδικός CPV 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12.000 12.000 0,740 8.880,00 8.880,00 

A 

Π
ε
τρ

έ
λ
α

ιο
 

Θ
έ
ρ

µ
α

ν
σ

η
ς 

ΟΑΕ∆  
ΚΠΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Πετρέλαιο Θέρ-
µανσης 

800 800 0,740 592,00 592,00 

18.944,00 09135100-5 

Πετρέλαιο Κίνη-
σης 

130.000 130.000 0,897 116.610,00 116.610,00 09134100-8 

Β 

Κ
α

ύ
σ

ιµ
α

 
Κ

ίν
η

σ
η

ς 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Βενζίνη Αµόλυ-
βδη 
(απλή 95 οκτ.) 

9.000 9.000 1,148 10.332,00 10.332,00 

253.884,00 

09132100-4 

Λάδια Κινητήρα 4.500 4.500 

Λάδια Συστήµα-
τος µετάδοσης 
κίνησης 

1.000 1.000 

Λάδια Υδραυλι-
κού συστήµατος 

3.500 3.500 

Λάδια Οδοντω-
τών τροχών και 
αξόνων 

600 600 

Γ 

Λ
ιπ

α
ν
τι

κ
ά

 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Γράσο λιπάνσεως 300 300 

3,00 29.700,00 29.700,00 59.400,00 09211000-1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρις ΦΠΑ) 166.114,00 166.114,00 332.228,00  

Συνολικός Προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) 332.228,00 

Προαίρεση για Τρίµηνη Παράταση (20%) 66.445,60 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 398.673,60 

Ποσό ΦΠΑ (24 %) 95.681,66 

Προϋπολογισµός ∆ιακήρυξης (µε Τρίµηνη Παράταση και ΦΠΑ) 494.355,26 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  113666/4816/06-12-2016 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ 

1. Η ποιότητα, οι προδιαγραφές και οι µέθοδοι ελέγχου των καυσίµων θα πρέπει να καλύπτουν 

τα προβλεπόµενα: 

α) Της αριθµ. 2/2000 απόφασης (ΦΕΚ 426/Β/31-3-2000) των υπουργών Εθνικής Οικονοµίας - 

Οικονοµικών – Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων περί «Εναρµόνι-

σης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 

13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την τρο-

ποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου»  

β) Της αριθµ. 354/2000 απόφασης (ΦΕΚ 410/Β/11-4-2001) των υπουργών Οικονοµικών – 

Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων περί «Αµόλυβδη βενζίνη, προδι-

αγραφές και µέθοδοι ελέγχου» 

2. Την ποιοτική ευθύνη του παραδιδόµενου καυσίµου την  έχει ο ανάδοχος. 

3.Για περιπτώσεις ποσοτικού και ποιοτικού δειγµατοληπτικού ελέγχου αυτές θα πραγµατοποι-

ούνται αποκλειστικά από τις αντλίες και δεξαµενές του πρατηρίου,  καθώς και από τα βυτιοφό-

ρα οχήµατα του αναδόχου στις περιπτώσεις πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, από την αρµό-

δια υπηρεσία της  Π.Ε. Πρέβεζας παρουσία του αναδόχου και στη συνέχεια τα δείγµατα που 

αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο θα αποστέλλονται κατά τα προβλεπόµενα στο Γενικό Χηµείο του 

Κράτους για έλεγχο.    

 
Β.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 

    Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                           

ΙΞΩ∆ΟΥΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 
ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                 
(Συνθετικής Τεχνολογίας) 

API CΗ-4 /CG-4   και      
ACEA E5 

SAE 15W-40 
∆οχεία 15 έως 25 
λίτρων 

2 

ΛΑ∆ΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                      
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
A.T.F. TYPE A   

GM DEXRON- TYPE Α,  
Suffix A 

 
∆οχεία 15 έως 25 
λίτρων 

3 
ΛΑ∆ΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ           
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

H-LP σύµφωνα µε τη νόρ-
µα DIN 51 524 µέρος 2  

ISOVG68και 
ISO VG46 

∆οχεία 15 έως 25 
λίτρων 

4 
ΛΑ∆ΙΑ Ο∆ΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟ-
ΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ 

APIGL5, MIL–L-2105 SAE 80W -90 
∆οχεία 15 έως 25 
λίτρων 

5 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
Γράσσο  πολλών χρήσεων 
στη βάση του Λιθίου Κ2Κ 
κατά DIN 51825 µέρος 1 

 
∆οχεία 4 έως 6 
κιλών 

    

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                           

∆/ΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 113666/4816/06-12-2016 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
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Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστηµα…………………………………….. 
(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX) 

                                                              Ηµεροµηνία έκδοσης................................. 
                                                              ΕΥΡΩ........................................................ 
 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  
ΕΥΡΩ ................. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος, διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ  ............................................ (και ολογράφως) υπέρ του φυσικού 
προσώπου / της εταιρείας .......................................... ∆/νση 

......................................................................................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υ-
πέρ των φυσικών προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, (2)………………………….., κ.λ.π. 

ατοµικά και για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης) δια τη συµµετοχή του / της εις το 
διενεργούµενο διαγωνισµό της .............................................................., για τη 

..................................................................................................................................

................... 

..................................................................................................................................

............................. 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας. 
-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστο-

τε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την 
ηµεροµηνία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει µέχρι την....................................................................... (1) 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆η-
µόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 (1)  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστηµα ………………………………………… 

(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )                            Ηµεροµηνία έκδοσης ………………… 

        ΕΥΡΩ…………………………………….  

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……......................  

ΕΥΡΩ …………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστο-

λής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας 

………………………………………………………………….. ∆/νση ……………………………………………………………. (ή σε 

περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., 

(2)……………………., κ.λ.π. ατοµικά για κάθε ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ) για την καλή 

εκτέλεση από αυτόν / αυτήν των όρων της σύµβασης, που θα υπογράψει µαζί σας για το έργο 

………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών της Περι-

φέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατι-

κής προ Φ.Π.Α..                         

  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την  ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 

καµία ισχύ. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρε-

σίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία 

λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύ-

ον τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυή-

σεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΣΧΕ∆ΙΑ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  113666/4816/06-12-2016 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
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Ι.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                            
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                             
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  

 

                              Πρέβεζα, …………………….. 

                             Αρ. πρωτ.  ………………….. 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   

 Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ………………… του µηνός ……………. του έτους ……., ηµέρα 

……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι 

κατωτέρω υπογράφοντες: 

1. Ο Στράτος Ιωάννου του Χρήστου, κάτοικος Πρέβεζας,  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπείρου-

Π.Ε. Πρέβεζας µε ΑΦΜ 997808822, (ή αντίστοιχα ο νόµιµος εκπρόσωπος έκαστου νοµικού 

προσώπου), ονοµαζόµενη εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Φορέας"  και  

2. Ο ………………..….., κάτοικος…………………, νόµιµος εκπρόσωπος της …………………… µε 

ΑΦΜ……………… ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Προµηθευτή".   

 
Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. ……/2016 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνι-

σµού της Π. Ε. Πρέβεζας (Α/Α συστήµατος: ……………) για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων 

και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 

και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της».  

β. Την αριθµ. ………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την πληρωµή της δαπάνης. 

γ. Την αριθµ …………………  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε 

την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

δ. Την αριθµ. ……………… πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
 

συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 
 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις ο «Φορέας» αναθέτει στον «Προµηθευτή» και αυ-

τός µε την σειρά του αναλαµβάνει την προµήθεια των υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας (ή του 

ΟΑΕ∆-ΚΠΑ Πρέβεζας) µε Καύσιµα …………………, για το χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας, 

σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους της υπ΄ αριθµ. …./2016 ∆ιακήρυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και µε τους ακόλουθους ειδικούς όρους: 

 

Άρθρο 1ο - Ποσότητα 

Ο χορηγητής υποχρεούται να προµηθεύει το συµβαλλόµενο µε [θα αναγράφεται το καύ-

σιµο για το οποίο έχει λάβει χώρα η κατακύρωση], για τις ακόλουθες ποσότητες: 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΜΕ ΦΠΑ 
ΑΞΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ    

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ    

ΒΕΝΖΙΝΗ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων των επιµέρους ειδών κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες που θα 

διαµορφωθούν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλείται υπέρβαση του συνολικού συµ-

βατικού ποσού. 

 

Άρθρο 2ο – Ποιότητα-προδιαγραφές 

Η ποιότητα των διαφόρων καυσίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ποιοτικές προδι-

αγραφές όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις περί καυσίµων και 

τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των Κρατικών 

∆ιυλιστηρίων σε συνδυασµό µε την τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να ζητούν χηµικές ανα-

λύσεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό προµήθεια καυσίµων. 

 

Άρθρο 3ο – Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά καθ’ όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβα-

σης, ανάλογα µε τις ποσότητες που παραγγέλλονται κάθε φορά, µία ηµέρα µετά την λήψη του 

σχετικού δελτίου ή της εντολής παραγγελίας, ως κατωτέρω: 

� Πετρέλαιο θέρµανσης: Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται τµηµατικά και 

ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την λήξη 

ισχύος της, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, στις δεξαµενές πετρελαίου 

θέρµανσης των κτιρίων των υπηρεσιών, σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους και µέχρι το 

µεσηµέρι της επόµενης (εργάσιµης) ηµέρας από την ειδοποίηση.  

� Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη: α) Η τµηµατική παράδοση των καυσίµων κίνησης των µη-

χανηµάτων έργου (πετρέλαιο κίνησης), θα πραγµατοποιείται στους χώρους εργασίας τους, 

εντός των ορίων του νοµού, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή.  

     Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η παράδοση να πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστά-

σεις του προµηθευτή (πρατήριο), εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία. 

 β)  Για τα υπηρεσιακά οχήµατα, η τµηµατική παράδοση των καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης ή 

βενζίνη) θα γίνεται, είτε στο πρατήριο καυσίµων του προµηθευτή, είτε στο χώρο στάθµευ-

σης αυτών (εντός της πόλης της Πρέβεζας), κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας.  

     Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 
     Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε καύσιµα κίνησης τα υπηρεσιακά ο-

χήµατα και µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Πρέβεζας τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για κά-

λυψη εκτάκτων αναγκών. 

� Λιπαντικά: Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται στους εκάστοτε χώρους εργασίας των 

µηχανηµάτων έργου (εντός των ορίων του νοµού), είτε σε αποθηκευτικό χώρο που θα υ-

ποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς, βαρύνουν τον 

προµηθευτή. 

Η Π.Ε. Πρέβεζας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφο-

νται στην παρούσα σύµβαση. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των πο-

σοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή 
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Άρθρο 4ο – Τιµή 

Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), θα υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά, 

µέση τιµή πώλησης του είδους, στην πόλη της Πρέβεζας, την ηµέρα παράδοσής του και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του, µε ποσοστό 

έκπτωσης, όπως παρακάτω: 

Ανάλογα µε το προµηθευόµενο καύσιµο για έκαστο των νοµικών προσώπων: 

 

► ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

•  ……….. % (……………. τοις εκατό, επί της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής). 

► ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  

•  ………. % (……………. τοις εκατό, επί της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής) για την 

απλή αµόλυβδη βενζίνη, 

•  ………. % (………….. τοις εκατό, επί της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής) για το πε-

τρέλαιο κίνησης. 

Η νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λαµβάνεται αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τι-

µών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της 

Πρέβεζας, όπως τούτο επιβάλλεται από το άρθρο 63 ν. 4257/2014 (Α΄ 93). 

Στην περίπτωση που θα ισχύσει αγορανοµική τιµή λιανικής πωλήσεως, η ανωτέρω έκπτωση θα 

υπολογίζεται επί της τιµής αυτής. 

Η ενδεικτικά προϋπολογιζόµενη, µε τη διακήρυξη, συνολική δαπάνη προµήθειας για τα καύσι-

µα ………………., για τις ανάγκες τ…………………………., όπως έχει προκύψει βάσει της µέσης λιανι-

κής τιµής πώλησης, που προέκυψε από το εβδοµαδιαίο δελτίο τιµών, που εκδίδεται από το 

Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 

της Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκε από τους επίσηµους τιµοκαταλόγους των Εται-

ρειών Καυσίµων, κατά το χρόνο σύνταξης της διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………..€. 

 

Άρθρο 5ο - Κρατήσεις 

Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από την ισχύουσα 

Νοµοθεσία κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Άρθρο 6ο – Τρόπος - χρόνος Πληρωµής 

Η πληρωµή των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων καυσίµων γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα, 

τµηµατικά, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παραλαβή και ύστερα από την προσκόµιση 

των νοµίµων δικαιολογητικών.  

Τα σχετικά τιµολόγια που θα υποβάλλονται θα είναι καθαρογραµµένα και θα ελέγχονται, ως 

προς τη διαµόρφωση και κανονικότητα της τιµής, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, από 

το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Άρθρο 7ο - Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από ειδικές επιτροπές που συγκροτού-

νται σε κάθε νοµικό πρόσωπο µε µέριµνα των ιδίων κατά τις κείµενες διατάξεις. 

α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται την ηµέρα, ώρα και τόπο παράδοσης των καυσίµων 
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και λιπαντικών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016. 

β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση (λήψη δειγµάτων 

και αποστολή τους στο ΓΧΚ), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νοµικά πρόσωπα, κατά τις κείµενες δια-

τάξεις. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 

4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 

Νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών. 

Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από την αρµόδια επιτροπή συντάσσεσαι πρακτικό 

οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.  

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει 

καύσιµα που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά µε καθυστέρηση, η υπηρεσία µπορεί να 

προµηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της 

συµβατικής τιµής και αυτής του ελεύθερου εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη 

που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος 

του. Αυτό θα γίνεται µε σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες µπορεί να 

προτείνει/επιβάλλει η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας και κάθε άλλο αρµόδιο όργανο κα-

τά του προµηθευτή, για τον ίδιο λόγο. 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ, εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναµίας 

του προµηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι απεργίες, όπως και κάθε περιστατι-

κό που εκφεύγει από τον έλεγχό του.  

 

Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - Εγγύηση 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της συµ-

βάσεως αυτής, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου και θα επιβάλλονται, µε από-

φαση του αρµοδίου οργάνου, οι προβλεπόµενες κυρώσεις ή ρήτρες. 

Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η µη τήρηση συµβατικού όρου οφείλεται 

στην Π.Ε. Πρέβεζας ( ή στον ΟΑΕ∆ ΚΠΑ Πρέβεζας) ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ο χορηγητής εγγυείται ότι τα προσφερόµενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε 

τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επίσηµων Κρα-

τικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί σε 

συνδυασµό µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που προβλέπονται στην αρ. …/2016 ∆ιακήρυξη (Πα-

ράρτηµα Β΄) και την προσφορά του αναδόχου, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προ-

σµίξεις κλπ και είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Για κάθε παράβαση 

των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται για την άµεση αντικατάσταση των ποσοτήτων που προ-

µήθευσε, µε δικά του έξοδα. 

Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συµβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε 

την υπ΄αριθ……………………….. Εγγυητική επιστολή του (………) Καταστήµατος……………, της Τρά-

πεζας………………., ποσού  ………………..€, υπέρ .......... [θα αναγραφεί η επωνυµία του συµβαλ-

λόµενου νοµικού προσώπου]. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί, στον προµηθευτή, µετά την πλήρη και κανονική εκτέ-

λεση της παρούσης συµβάσεως καθώς και της ενδεχόµενης παράτασής της. 

Παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής αποµείωσης του συνολικού ποσού της ανωτέρω εγ-

γυητικής, κατά ποσοστό αντίστοιχο του εκτελεσθέντος τµήµατος της σύµβασης. 
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Άρθρο 9ο - ∆ιάρκεια της σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης αυτής, ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της 

µέχρι την 31-12-2018 και µπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών, 

µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

άρθρο … της αρ. ……./2016 ∆ιακήρυξης.  

Η κατά τα ανωτέρω τρίµηνη παράταση της σύµβασης, γίνεται µε αντίστοιχη αύξηση του 

συµβατικού αντικειµένου (ποσοτήτων και προϋπολογισµού) έως και 20%. 

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος τρίµηνης παράτασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόµενη σε ποσοστό 5% επί του ποσού 

της παράτασης αυτής, προ Φ.Π.Α.  

Η κοινοποίηση της απόφασης παράτασης της σύµβασης στον προµηθευτή, θα γίνει εγγρά-

φως, πριν τη λήξη της παρούσας. 

 

Άρθρο 10ο – Γενικοί όροι  

Το κείµενο της παρούσας σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή πα-

ραδροµών. 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συµβατικού όρου επιβάλλονται, στον προµηθευτή, οι 

προβλεπόµενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις. 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά, 

που θα προκύψει µεταξύ του αφενός συµβαλλοµένου νοµικού προσώπου και του προµηθευτή, 

η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από 

αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Πρέβεζα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν 

από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ 

τους. 

Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή 

τους, συντάσσεται η παρούσα σε  τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως 

παρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τµή-

µα Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

         

   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΦΟΡΕΑ                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

         Ο νόµιµος εκπρόσωπος  
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ΙΙ.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ    

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                      

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                             

∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  

 

                           Πρέβεζα, …………………….. 

                       Αρ. πρωτ.  ………………….. 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   

 Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ………………… του µηνός ……………. του έτους ……., ηµέρα 

……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι 

κατωτέρω υπογράφοντες: 

1. Ο Στράτος Ιωάννου του Χρήστου, κάτοικος Πρέβεζας,  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. 

Πρέβεζας µε ΑΦΜ 997808822, (ή αντίστοιχα ο νόµιµος εκπρόσωπος έκαστου νοµικού προ-

σώπου), ονοµαζόµενη εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Φορέας"  και  

2. Ο ………………..….., κάτοικος…………………, νόµιµος εκπρόσωπος της …………………… µε 

ΑΦΜ……………… ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Προµηθευτή".   

 

Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. ……/2016 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνι-

σµού της Π. Ε. Πρέβεζας (Α/Α συστήµατος: ……………) για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων 

και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 

και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της».  

β. Την αριθµ. ………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την πληρωµή της δαπάνης. 

γ. Την αριθµ …………………  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε 

την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

δ. Την αριθµ. ……………… πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις ο «Φορέας» αναθέτει στον «Προµηθευτή» και αυτός 

µε την σειρά του αναλαµβάνει την προµήθεια των υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας  µε Λιπαντι-

κά, για το χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας, σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους της 

υπ΄ αριθµ. ............... ∆ιακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Η-

πείρου και µε τους ακόλουθους ειδικούς όρους: 

Άρθρο 1ο – Ποσότητα- Τιµές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                           

(Λίτρα) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙ-
ΤΡΟ 

 (Χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟ-
ΣΟ                               

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Λάδια Κινητήρα    

Λάδια Συστήµατος µετάδοσης κίνησης    

Λάδια Υδραυλικού συστήµατος    

Λάδια Οδοντωτών τροχών και αξόνων    

Γράσο λιπάνσεως    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (Χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ                             

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Με Φ.Π.Α.)   
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων των επιµέρους ειδών κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες που θα 

διαµορφωθούν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλείται υπέρβαση του συνολικού συµ-

βατικού ποσού. 

 

Άρθρο 2ο – Ποιότητα-προδιαγραφές 

Οι προδιαγραφές των προσφεροµένων λιπαντικών θα είναι οι  κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                           

ΙΞΩ∆ΟΥΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 
ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                    
(Συνθετικής Τεχνολογίας) 

   

2 
ΛΑ∆ΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                      
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ A.T.F. TYPE A   

   

3 
ΛΑ∆ΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ                           
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

   

4 
ΛΑ∆ΙΑ Ο∆ΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ Α-
ΞΟΝΩΝ 

   

5 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ    

 

Άρθρο 3ο – Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης 

Τα προς προµήθεια είδη (Λιπαντικά) θα παραδίδονται τµηµατικά καθ’ όλο το διάστηµα ι-

σχύος της σύµβασης, ανάλογα µε τις ποσότητες που παραγγέλλονται κάθε φορά, µία ηµέρα 

µετά την λήψη του σχετικού δελτίου ή της εντολής παραγγελίας. 

Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται στους εκάστοτε χώρους εργασίας των µηχανηµά-

των έργου (εντός των ορίων του νοµού), είτε σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδειχθεί από 

την Υπηρεσία. 

Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Κάθε παραγγελία θα ικανοποιείται έγκαιρα από τον προµηθευτή. 

Ο προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί έλλειψη για οποιονδήποτε λόγο εκτός αν υ-

πάρχει αποδεδειγµένη έλλειψη των προς προµήθεια ειδών, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότη-

τα του αναδόχου.  

 

Άρθρο 4ο – Αξία  

1. Η αµοιβή ορίζεται σε ……………………€ (µε ΦΠΑ), για το σύνολο των κατηγοριών λιπαντι-

κών και προϋπολογισθέντων ποσοτήτων και µε βάση τις τιµές ανά λίτρο που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 της παρούσας.  

2. Η οριστική συµβατική αµοιβή θα διαµορφωθεί από τις τελικές ποσότητες που θα απαι-

τηθούν και θα παραληφθούν. 

 

Άρθρο 5ο - Κρατήσεις 

Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από την ισχύουσα 

Νοµοθεσία κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Άρθρο 6ο – Τρόπος - χρόνος Πληρωµής 

Η πληρωµή των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων λιπαντικών γίνεται µε χρηµατικά εντάλµα-

τα, τµηµατικά, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παραλαβή και ύστερα από την προσκόµιση 

των νοµίµων δικαιολογητικών.  

 

Άρθρο 7ο - Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 

4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 

Νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών. 

Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από την αρµόδια επιτροπή συντάσσεσαι πρακτικό 

οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.  

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει τα 

είδη που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά µε καθυστέρηση, η υπηρεσία µπορεί να 

προµηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της 

συµβατικής τιµής και αυτής του ελεύθερου εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη 

που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος 

του. Αυτό θα γίνεται µε σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες µπορεί να 

προτείνει/επιβάλλει η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας και κάθε άλλο αρµόδιο όργανο κα-

τά του προµηθευτή, για τον ίδιο λόγο. 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ, εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναµίας 

του προµηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι απεργίες, όπως και κάθε περιστατι-

κό που εκφεύγει από τον έλεγχό του.  

 

Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - Εγγύηση 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της συµ-

βάσεως αυτής, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου και θα επιβάλλονται, µε από-

φαση του αρµοδίου οργάνου, οι προβλεπόµενες κυρώσεις ή ρήτρες. 

Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η µη τήρηση συµβατικού όρου οφείλεται 

στην Π.Ε. Πρέβεζας ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συµβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε 

την υπ΄αριθ……………………….. Εγγυητική Επιστολή του (………) Καταστήµατος……………, της Τρά-

πεζας………………., ποσού  ………………..€, υπέρ της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί, στον προµηθευτή, µετά την πλήρη και κανονική ε-

κτέλεση της παρούσης συµβάσεως καθώς και της ενδεχόµενης παράτασής της. 

Παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής αποµείωσης του συνολικού ποσού της ανωτέρω εγ-

γυητικής, κατά ποσοστό αντίστοιχο του εκτελεσθέντος τµήµατος της σύµβασης. 

 

Άρθρο 9ο - ∆ιάρκεια της σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης αυτής, ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της 

µέχρι την 31-12-2018 και µπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών, 

µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

άρθρο … της αρ. ……./2016 ∆ιακήρυξης.  

Η κατά τα ανωτέρω τρίµηνη παράταση της σύµβασης, γίνεται µε αντίστοιχη αύξηση του 

συµβατικού αντικειµένου (ποσοτήτων και προϋπολογισµού) έως και 20%. 
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Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος τρίµηνης παράτασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόµενη σε ποσοστό 5% επί του ποσού 

της παράτασης αυτής, προ Φ.Π.Α.  

Η κοινοποίηση της απόφασης παράτασης της σύµβασης στον προµηθευτή, θα γίνει εγγρά-

φως, πριν τη λήξη της παρούσας. 

 

Άρθρο 10ο – Γενικοί όροι  

Το κείµενο της παρούσας σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή πα-

ραδροµών. 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συµβατικού όρου επιβάλλονται, στον προµηθευτή, οι 

προβλεπόµενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις. 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά, 

που θα προκύψει µεταξύ του αφενός συµβαλλοµένου νοµικού προσώπου και του προµηθευτή, 

η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από 

αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Πρέβεζα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν 

από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ 

τους. 

Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή 

τους, συντάσσεται η παρούσα σε  τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως 

παρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τµή-

µα Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

         

     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΦΟΡΕΑ                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

          Ο νόµιµος εκπρόσωπος  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 113666/4816/06-12-2016 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
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Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ……….. 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ……………………………………………..……..…………………………….………………….…….. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….……………..………………………………….………………….……... 

Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  …………………………………………….……………..…………………….……………….……..… 

Ε∆ΡΑ:  ………………..……………..…… Ο∆ΟΣ : ………………..….……….……………… ΑΡΙΘΜΟΣ : …….……….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ……………………….…… ΦΑΞ :……….......................…   e-mail : ………………….………… 

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης  ………………%  

 

ΟΜΑ∆Α B: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο κίνησης  ………………%  

2 Βενζίνη αµόλυβδη απλή  ………………%  

 

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ∆ια-

κήρυξης. 

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά, δηλώνω το ποσοστό έκπτωσης, που προσφέρω, επί 

της εκάστοτε διαµορφούµενης ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ κατά την ηµέρα παράδοσης του εί-

δους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr. 

Πέραν της τιµής που θα προκύψει µετά την αφαίρεση του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης 

καµία απαίτηση, οικονοµική ή άλλη δεν έχω, από οποιαδήποτε αιτία (αύξηση τιµής, αύξηση 

φορολογίας ή εισφορών, µεταφορικές δαπάνες κ.λπ.), από την Περιφέρεια Ηπείρου µέχρι την 

ολοκλήρωση της σύµβασης. 

Με την Οικονοµική µου Προσφορά δεσµεύοµαι ότι θα µεταφέρω και θα παραδώσω έγκαιρα, 

όπου µου ζητηθεί, την ποσότητα καυσίµου που θα παραγγείλει η εκάστοτε αρµόδια Υπηρεσία 

της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (ή του ΟΑΕ∆ ΚΠΑ Πρέβεζας), στην οποία αφορά η προ-

µήθεια, σύµφωνα µε τα ειδικότερα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης. 

Η προσφορά µου ισχύει για 180 ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υπο-

βολής των προσφορών. 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ  
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ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ………. 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..…..…………………………………….………………….…….. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….……..………………………………………….………………….……... 

Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  ……………………………..…………………..…………………..………….……………….……..… 

Ε∆ΡΑ:  ………………..……………...…… Ο∆ΟΣ : …………….…….……….……………… ΑΡΙΘΜΟΣ : …….……….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ………………….…….…… ΦΑΞ :……….......................…   e-mail : ………………….………… 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                           
(Λίτρα) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙ-
ΤΡΟ 

 (Χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ                               

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Λάδια Κινητήρα    

Λάδια Συστήµατος µετάδοσης κί-
νησης 

 
  

Λάδια Υδραυλικού συστήµατος  
  

Λάδια Οδοντωτών τροχών και α-
ξόνων 

 
  

Γράσο λιπάνσεως  
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 (Χωρίς Φ.Π.Α.) 
(Ολογράφως και αριθµητικά) 

 

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ                           
(Ολογράφως και αριθµητικά) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 (Με  Φ.Π.Α.)  
(Ολογράφως και αριθµητικά) 

 

 

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ∆ια-

κήρυξης. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερόµενων τιµών, καµία απαίτηση, οικονοµική ή άλλη δεν έχω, από 

οποιαδήποτε αιτία (αύξηση τιµής, αύξηση φορολογίας ή εισφορών, µεταφορικές δαπάνες 

κ.λπ.), από την Περιφέρεια Ηπείρου µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης. 

Με την Οικονοµική µου Προσφορά δεσµεύοµαι ότι θα µεταφέρω και θα παραδώσω έγκαιρα, 

όπου µου ζητηθεί, την ποσότητα λιπαντικών που θα παραγγείλει η αρµόδια Υπηρεσία της Περι-

φερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σύµφωνα µε τα ειδικότερα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης. 

Η προσφορά µου ισχύει για 180 ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υπο-

βολής των προσφορών. 

 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 113666/4816/06-12-2016 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Received notice number
11/2016
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2016/S 237-431346
URL της ΕΕ
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Τίτλος:
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Α/Α Συστήματος: 29763) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών
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Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2017 και 2018, συνολικού
προϋπολογισμού 494.355,26 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2017 και 2018, συνολικού
προϋπολογισμού 494.355,26 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
δικαιώματος προαίρεσης για τρίμηνη παράταση έως 20%.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
11/2016 (αρ.πρωτ. 113666/4816/06-12-2016) και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
29763

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
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Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     
❏Άνε αντικειμένου
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V,
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος
VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
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-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για
τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Consortium Name
-
Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το
μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό
ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,
ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο
οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας 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;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
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Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
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να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
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Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
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Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
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α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο

-21-

16PROC005548109 2016-12-09



Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:
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Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός
φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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