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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πρέβεζα, 08 Ιανουαρίου 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        Αριθ. Πρωτ.: 1536/116 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση      : Σπηλιάδου 8 
Ταχ. Κώδικας   : 48100 
Fax                   : 26823 60291 
Πληροφορίες   : Α. Μαυριά 
Τηλέφωνο        : 26820 27195 
E-mail              : a.mavria@php.gov.gr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ανοικτού Άνω των ορίων Επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 
2021 και 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης», συνολικού προϋπολογισμού 
291.245,90 €, πλέον Φ.Π.Α. (CPV: βενζίνη αμόλυβδη: 09132100-4, πετρέλαιο κίνη-
σης: 09134100-8, πετρέλαιο θέρμανσης: 09135100-5). 
 

(Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά,  
                   αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών) 

 
 

Α/Α Συστήματος: 104603 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων 
χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022, με δικαίωμα 
τρίμηνης παράτασης» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός, Άνω των Ορίων, Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
μόνο την τιμή. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 291.245,90 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 361.144,92 € με Φ.Π.Α.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία   :  11.01.2021 
Ημέρα           :  Δευτέρα 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία   :  03.02.2021 
Ημέρα           :  Τετάρτη 
Ώρα              :  15:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία   :  05.02.2021 
Ημέρα           :  Παρασκευή 
Ώρα              : 10.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότη-
τας Πρέβεζας, Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ. 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Δέκα μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του δι-
αγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
βενζίνη αμόλυβδη    : 09132100-4 
πετρέλαιο κίνησης    : 09134100-8 
πετρέλαιο θέρμανσης: 09135100-5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Από την υπογραφή της σύμβασης, έως την 31.12.2022. 
Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης (τρίμηνη παράτα-
ση), η σύμβαση θα διαρκέσει έως 31.03.2023. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

 

Επωνυμία Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα         
Πρέβεζας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Σπηλιάδου  8 

Πόλη Πρέβεζα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 48100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL541 

Τηλέφωνο 26823 60291 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.mavria@php.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αλεξάνδρα Μαυριά 
Φωτεινή Χριστοδούλου 

Τηλέφωνα 26823 60291 
26823 60299 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.preveza.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή    
στο διαδίκτυο 

www.preveza.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου – 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, εφεξής Αρχή. Η Περιφέρεια Ηπείρου ανήκει στην Γενική Διοί-
κηση και συστάθηκε με τον ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως ισχύει. Η λειτουργία της διέπεται κατά 
κύριο λόγο από τον νόμο αυτό. 

 
Κύρια δραστηριότητα Α. Α. 

Η Αρχή ασκεί τις αρμοδιότητες που της έχουν εκχωρηθεί βάση νόμων ή κανονιστικών δια-
τάξεων της διοίκησης, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας. Κύρια δραστηριότητα της Α. Α. είναι «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες». 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. 

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την διεύθυνση της Αρχής στο διαδίκτυο: 
www.preveza.gr. 

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τη Δ/νση Διοικη-
τικού - Οικονομικού  της Π.Ε. Πρέβεζας, τηλ. 26823 60291. 

β) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση https://ebs.eprocurement.gov.gr/. 
 
1.2  Στοιχεία διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους της Αρχής. 
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, 

οικονομικών ετών 2021, 2022 και στην περίπτωση παράτασής της και του προϋπολογισμού οι-
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κονομικού έτους 2023 και ειδικότερα τον Ε. Φ. 072 και τους ΚΑΕ 1511.01 και 1512.01. 
 

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για 
τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιό-
τητάς της, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, για διά-
στημα δύο (2) ετών από την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, με δικαίωμα τρίμηνης παράτα-
σης. 

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

 
Τα προς προμήθεια είδη, τα οποία διακρίνονται σε δύο Ομάδες, Α και Β, κατατάσσονται 

στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 

1) CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 09135100-5, 
2) CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ     : 09134100-8, 
3) CPV ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ   : 09132100-4  
 

ΟΜΑΔΑ Είδος 
Ποσότητα 

Είδους σε LT 

Συνολική Προϋπο-
λογισθείσα Αξία 

χωρίς Φ.Π.Α. 
Κωδικός CPV 

A Καύσιμα Θέρμανσης  25.430,90 €  

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 37.900 
25.430,90 € 

 09135100-5 

Β Καύσιμα Κίνησης  265.815,00 €  

Β1 Πετρέλαιο Κίνησης 257.000 238.239,00 € 09134100-8 

Β2 Βενζίνη Αμόλυβδη (απλή) 24.000 27.576,00 € 09132100-4 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 361.144,92 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 291.245,90 €). 

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός προέκυψε: 
α) για το πετρέλαιο θέρμανσης βάσει της μέσης λιανικής τιμής πώλησής του, την 23.12.2020, 

σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1410/23.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Πρέβεζας και  

β) για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη αμόλυβδη (απλή) βάσει της μέσης λιανικής τιμής 
πώλησής των, την 23.12.2020, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1410/23.12.2020 έγγραφο του Τμή-
ματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Πρέβεζας. 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες Ομάδες. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτω-
σης, το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος μέση τιμή λιανικής πώ-
λησης κατά την ημέρα παράδοσής του, σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατη-
ρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον 
νομό Πρέβεζας. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη, ήτοι από την υπογραφή της έως 31.12.2022. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση έως τρεις μήνες από τη 
λήξη της και εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό της σχετικής δεσμευμένης πίστωσης (λόγω διακύ-
μανσης των τιμών των προς προμήθεια ειδών ή/και προμήθεια ποσότητας μικρότερης της προϋ-
πολογισθείσας κατά την διάρκεια της αρχικής σύμβασης) και μόνο έως το ύψος αυτής. 
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1.4  Θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' ε-
ξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), όπως αυτός έχει τροποποιη-
θεί, συμπληρωθεί και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 
233/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης" (Φ.Ε.Κ. 21/Α/1996), 
όπως ισχύουν αναλογικά. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α/2016), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007), σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης στον τοπικό τύπο. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. 12/12-12-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 240) πράξης νομοθετικού πε-
ριεχομένου, που κυρώθηκε με τον ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 18) και την εγκύκλιο 3/26-03-
2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμη-
θειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, 
των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού». 

7. Τις διατάξεις του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α/ 2010). 

8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 
145/Α/2016). 

10. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Ο-
δηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις ε-
μπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α/2013). 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 93/Α/2014). 

12. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/1999) και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

13. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατά-
ξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

14. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 230/Α/2002. 

15. Τις διατάξεις του ν. 3548/07 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νο-
μαρχιακό τύπο & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ειδικότερα με το ν. 4487/17, (ΦΕΚ 116/Α/2017), καθώς και τις αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ 
879/Β/2018) και 4954/2018 (ΦΕΚ 1526/Β/2018) αποφάσεις του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 
και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου».  

16. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νό-
μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει. 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει και ιδίως με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 204) και το άρθρο 
53του ν. 4605/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013), καθώς και την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/2017) Α-
πόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  
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18. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012, όπως ι-
σχύει. 

19. Του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/2017). 

20. Τις διατάξεις του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α/2014) και ιδιαίτερα 
του άρθρου 1 υποπαράγραφος ΙΑ3 του, περί κατάργησης αντικατάστασης διατάξεων που α-
φορούν κοινωνικούς πόρους. 

21. Την αριθ. 56902/215/2.6.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/2017).  

22. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 «Σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδή-
ματος από εμπορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 167/Α/2013). 

23. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις» 
(ΦΕΚ 138/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

24. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
83/Α/2016), όπως ισχύει. 

25. Την υπ’ αρ. Π1/241/27-1-2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση 
της Π1/1732/23-07-2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
(ΦΕΚ 156/Β/2014) σχετικά με την εξαίρεση των ειδών αμόλυβδης βενζίνης, μολυβδούχου 
βενζίνης, πετρελαίου ντίζελ και λιπαντικών ελαίων από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π.. 

26. Τις αριθμ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012), 514/2006 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) όπως 
τροποποιήθηκε με την 460/2009/2010 (ΦΕΚ 67/Β/2010) Κ.Υ.Α. και 467/2002 (ΦΕΚ 
1531/Β/2002) αποφάσεις του Γενικού Χημείου του κράτους σχετικά με Προδιαγραφές και μέ-
θοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου θερμάνσεως και πετρελαίου κίνησης, αντί-
στοιχα και την αρ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Κ.Υ.Α. «Διαδικασίες και προδιαγραφές 
εγκατάστασης 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 ισχύουν.  

27. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο» (ΦΕΚ 
1317/Β/2012). 

28. Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επι-
βεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα 
του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση 
ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των 
φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ 401/Β/2013). 

29. Το αρ. πρωτ. 5040/17-06-2020 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.-Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου, με το 
οποίο μας γνωστοποιεί τις ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ - ΚΠΑ2 Πρέβεζας 
για τα έτη 2021 και 2022, προκειμένου  να συμπεριληφθεί η προμήθεια στις διαδικασίες του 
διαγωνισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. 1451/22/19-03-
2019 και 1452/22/19-03-2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, οι οποίες αφορούν την έγκρι-
ση ποσοτήτων και προϋπολογισμών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.  

30. Το αρ. πρωτ. 42740/2082/07-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβε-
ζας που αφορά στην ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης για τα έτη 2021 και 2022.  

31. Το αρ. πρωτ. 185264/6552/23.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007922855) τεκμηριωμένο αίτημα 
του Τμήματος Προμηθειών και την πράξη έγκρισης  δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυ-
σίμων για τα έτη 2021 – 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. 

32. Την αρ 36/2299/24.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
για την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού, άνω των ορίων επαναλη-
πτικού διεθνή ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανά-
γκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χω-
ρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021και 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης»,  

33. Την αρ. πρωτ. 185629/6569/24.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007928906) απόφαση του Αντιπερι-
φερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας περί έγκρισης έκδοσης αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης.  

34. Την αρ. πρωτ. 1464/98/07-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με (Α/Α: 31), συνολι-
κού ποσού 130.000,00 ευρώ, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωμής, με α/α: 37/2021). 
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35.  Την αρ. πρωτ.1466/100/07-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α: 32), συνολικού 
ποσού 11.300,00 ευρώ, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και ε-
ντολών πληρωμής, με α/α: 38/2021.  

36. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατά-
ξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρού-
σας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περι-
βαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια του διαγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημερών [Άρθρο 27 παρ. 1 εδ. 2 και παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/2016)] από 
την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (04.01.2021). 

 

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, αξιολό-
γησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της προμήθειας, στο εξής Επιτροπή Δια-
γωνισμού. Η ως άνω Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου, στο εξής Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές με τον διαγωνισμό αποφάσεις, 
ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών. 
 
Η Διακήρυξη, με όλα τα παραρτήματα, διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδι-
κτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και www.preveza.gr. Κάθε πληροφορία 
σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης θα παρέχεται από την Διεύθυνση Διοικητικού-
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας, στο τηλ. 26823 60291 και 60299.  
Κατά το άρθρο 67 του ν. 4412/2016 παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης / 
γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. 
 
1.6 Δημοσιότητα  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
04.01.2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 
08.01.2021 με Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕ: 2021/S 005-004421 και καταχωρήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε: 

 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 

Συστημικό Αριθμό: 104603. 
 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρ-
θρο 66 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 185 του ν. 4764/2020 και τις δια-
τάξεις του ν. 3548/2007 σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία νομαρχια-
κή εφημερίδα. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             
ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

11/01/2021 11/01/2021 
03.02.2021 και 

ώρα 15:00 μ.μ. 

05.02.2021 και 

ώρα 10:00 π.μ. 
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύ-
θυνση (URL): www.preveza.gr. 
 
Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο νομαρχιακό και τοπικό 
τύπο, βαρύνουν αναλογικά τον/τους αναδόχους. 
 
1.7  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης. 

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

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης. 

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

1. Η με αρ. 2021/S 005-004421 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. H παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, 
3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],  
4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως   
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης. 
      Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
2.1.3  Παροχή διευκρινήσεων. 
      Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ 
(8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμέ-
νο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
      Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των ανα-
γκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
      Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
      Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
2.1.4. Συμβατική γλώσσα – Νόμισμα. 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετά-
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συντα-
χθεί το έγγραφο. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά ε-
φαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνι-
κή γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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. 





- 11 - 
 

2.1.5 Εγγυήσεις. 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσό-
τερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV παρατίθενται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής 
εκτέλεσης των συμβάσεων. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να δια-
πιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
2.2  Δικαίωμα συμμετοχής - κριτήρια επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριο-
ποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας και είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Ανα-
θέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
3. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή υπογράφεται υποχρεω-
τικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους ε-
ξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορί-
ζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
     Κατά τα λοιπά για την προσφορά ενώσεων προμηθευτών, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα  
στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτου-
σας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1 % επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ο-
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μάδων για την οποία/ες θα υποβληθεί προσφορά, ήτοι διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριά-
ντα ένα λεπτά (254,31 €) για την ΟΜΑΔΑ Α (πετρέλαιο θέρμανσης) και δύο χιλιάδες εξακόσια 
πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (2.658,15 €) για την ΟΜΑΔΑ Β (καύσιμα κίνησης). 
Οι συμμετέχοντες σε περισσότερες της μιας ΟΜΑΔΑΣ μπορούν να προσκομίσουν μια εγγυητική 
επιστολή.  
      Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας. 
     Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. 
      Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 
για 11 μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 
έως 78 του ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιο-
λογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

      Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμο-
νωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομι-
κών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους α-
κόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανω-
μένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νο-
μοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομι-
κών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυ-
ρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) 
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Ο-
δηγίας 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 θυ-
μάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβου-
λίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε α-
μετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργά-
νου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προη-
γούμενου εδαφίου  αφορά στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικ/κού Συμβουλίου. 

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

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμε-
νων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-
σφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ-
ποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλ-
λοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερο-
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργα-
τικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύ-
πτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προ-
στίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
 
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά πο-
σά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομι-
κός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υπο-
χρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφο-
ράς. 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικο-
νομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τε-
λεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικα-
σία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλε-
πόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 
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φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβα-
ση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματι-
κής του λειτουργίας,  
γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομι-
κού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτο-
ντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη κα-
ταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κρι-
τηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,  
η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέ-
τουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμι-
το πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλει-
σμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακε-
ραιότητά του. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχε-
τικού γεγονότος.  
 
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις πα-
ραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. γ  και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συ-
ντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λό-
γω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε ε-
θνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την πα-
ρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
     Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης α-
παιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικεί-
μενο της προμήθειας.  
     Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης α-
παιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Πα-
ράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
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      Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνί-
ες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγ-
γεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
      Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού. 
 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.   
Δεν απαιτείται. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.  

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
      Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγρά-
φου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητι-
κό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρ-
τήματος 1.  
      Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς . 
      Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητι-
κού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπη-
σης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβα-
σης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώ-
που του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγρ. 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν.  
      Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύ-
πτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φο-
ρέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
      Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ε-
νιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προ-
σφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη 
της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
      Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποι-
ητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε ο-
ποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβά-
σεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπα-
ϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
      Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολου-
θούν να ισχύουν. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου 2.2.7.2, υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4250/2014 (Α΄94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομι-
κός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, δι-
ευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν ε-
ξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) και 2.2.3.4 περί-
πτωση β (πιστοποιητικά πρωτοδικείου),  
β.1) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  
β.2) υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
       Επισημαίνεται ότι, επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) 
και φορολογικής ενημερότητας απαιτείται να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προ-
σφοράς, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως τα ανωτέρω πιστο-
ποιητικά με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφοράς. Τα πιστοποιητικά αυτά θα προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης, μαζί με τα αντίστοιχα που απαιτούνται για την κάλυψη της ημερομηνί-
ας υποβολής των δικαιολογητικών και της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016. 
        Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
       Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έ-
χουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

                                                           
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 
του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιο-
γραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υ-
ποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλο-
δαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υπο-
βολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έ-
χουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατο-
μικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους ε-
γκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 
αποστολή της πρόσκλησης). 
γ) Για την παράγραφο 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματι-
σμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φο-
ρέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
      Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδι-
ου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
       Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 (περ. α, γ και δ έως θ) υπεύθυνη δήλω-
ση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού, και  
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγρ. 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την ά-
σκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητι-
κό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομέ-
νου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελμα-
τικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτε-
χνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές α-
παιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανι-
σμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότη-
τας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 
οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά. 
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Β.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας της παραγρ. 
2.2.6 ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3054/2002 προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της άδειας εμπορίας 
αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 3054/2002. Η άδεια αυτή θα πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσι-
μότητα μεταφορικών μέσων, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 5 (α), (β) και (γ) του άρ-
θρου 6 του ν. 3054/2002, ή  της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδειας 
Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 3α και 3γ, του άρθρου 7 του ν. 3054/2002. 
 Σημείωση: Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αρ-
γού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 6 του ν. 3054/2002, δύναται να την προσκομίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας πρα-
τηρίου υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. 
 
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώ-
πηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύ-
ουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύ-
στασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οι-
κονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακο-
λουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υπο-
βολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές πε-
ριπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακο-
λουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νό-
μιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, με-
ταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποί-
ηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, ό-
λες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπο-
γραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστο-
ποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Πα-
ραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις ανα-
θέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παρα-
πάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2.3. Κριτήριο ανάθεσης - Τιμή και υπολογισμός έκπτωσης 

2.3.1 Γενικοί 

 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική 
άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %). 
 Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά, μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 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 Τι-
μών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της 
Πρέβεζας, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 63 του 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 ομά-
δας (Α, Β), στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά τα ειδι-
κότερα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, έκαστο νομικό πρόσωπο 
υπογράφει συμφωνητικό με τον/τους ανάδοχο/ους, για τα είδη και τις ποσότητες, που προορίζο-
νται γι’ αυτό. 

2.4.  Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

      Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας και για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ΟΜΑΔΑ, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
Διακήρυξης. 
      Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
      Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτι-
κά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορί-
ζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση α-
ριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάρο-
χο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέ-
πεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 
και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε-
θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α..  
 
      Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογρά-
φουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλε-
κτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο 
τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφια-
κής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση 
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης 
δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογρα-
φή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβο-
λής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προ-
σφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά.  
      Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοι-
χεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ανα-
φέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευ-
τικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
      Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προ-
σφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

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

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλ-
λονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συντα-
χθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμέ-
νη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο 
της παραγράφου 2.4.2.1 της παρούσας για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

      Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλε-
ται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 
      Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα ο-
ποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδει-
κτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν 
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολο-
γητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέ-
πεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτο-
τύπων. 
      Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύ-
λογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική δια-
δικασία περιλαμβάνουν: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
https://espdint.eprocurement.gov.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV). 
Σχετικές οδηγίες αναφορικά, με το Ε.Ε.Ε.Σ. μπορούν να αναζητηθούν από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470 
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403 
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 
και   
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και στις πα-
ραγράφους 2.1.4 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κά-
θε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περι-
λαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υ-
πογεγραμμένου 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 τύ-
που .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 υποβο-
λή. 

Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέρο-
ντες υποβάλουν, στον ίδιο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά»: 
1.Το «Φύλλο Συμμόρφωσης» του Παραρτήματος Ι, ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύ-
ει, η οποία θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και θα φέρει ημερομηνία έως και δέκα (10) ημέρες 
πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και στην οποία θα δηλώνεται:  
α) ότι οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) που προσφέρονται 
πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και είναι σύμ-
φωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων, και  
β) ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3054/2002 και θα τις καταθέσουν εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί α-
νάδοχοι. 
 
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που αποτε-
λούν το περιεχόμενο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά») θα γί-
νεται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας με διαβιβα-
στικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά 
θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτε-
ρικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
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α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας που διενεργεί τον διαγωνισμό, δηλ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος της διακήρυξης. 
δ) Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και η ημερομηνία ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης αυτών. 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβο-
λής οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προ-
σφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική 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 πε-
ριλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστη-
μα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών δε δίνει ακόμη τη δυνατότη-
τα καταχώρησης ποσοστού έκπτωσης, όπως προβλέπεται ανωτέρω (άρθρο 63 Ν. 4257/2014) και 
για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν –αντί για πο-
σοστό % - τιμή προσφοράς σε ευρώ με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει: 

α) είτε μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης (ποσοστό έκπτωσης επί της μέ-
σης διαμορφούμενης λιανικής τιμής των ειδών) που προσφέρουν από την Τιμή Αναφο-
ράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος, 

β) είτε μετά την προσαύξηση του ποσοστού της έκπτωσης (αν είναι αρνητικό ποσοστό 
έκπτωσης πλέον της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής των ειδών), που προσφέ-
ρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη 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: 

Τ Αναφοράς για Πετρέλαιο Θέρμανσης: =1,000 
Τ Αναφοράς για Βενζίνη Αμόλυβδη     : = 1,000 
Τ Αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης        : = 1,000 
 
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής 3% για το Πετρέ-
λαιο 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. 
      Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυ-
πωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος (το ηλεκτρονικό σύστημα υπο-
βολής προσφορών δεν δίνει ακόμη τη δυνατότητα καταχώρησης ποσοστού έκπτωσης), ο προ-
σφέρων θα επισυνάψει, σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμέ-
νο, το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς, κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης. 
 
Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μία Ομάδα (π.χ. Α ή Β) ή και 
για τις δύο Ομάδες (Α και Β) και για το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών της Ομά-
δας και όχι για μέρος αυτών. 

Πλέον συγκεκριμένα, η προσφορά για τα καύσιμα κίνησης και η κατακύρωση θα λάβει 
χώρα και για τα δύο είδη σε έναν προσφέροντα. Προσφορές που δεν θα καλύπτουν το 
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σύνολο των ποσοτήτων και των δύο ειδών καυσίμων κίνησης θα απορρίπτονται ως α-
παράδεκτες. 

Επιπλέον, όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ενόψει 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 οικονομικό φορέα που θα 
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογισμού των 
καυσίμων κίνησης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  
δέκα (10) μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
     Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρί-
πτεται. 
      Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 
      Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέ-
ρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς. 
      Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφο-
ρών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμ-
μετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Α-
ποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρι-
νού αναδόχου) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συ-
μπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκαταστα-
θεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της πα-
ρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκα-
θορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφο-
ρές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( 
περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε 
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
      Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακο-
λουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 05.02.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

      Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφο-
ράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
       Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιε-
χόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προ-
βαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα: 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υπο-
βληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η α-
ξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την α-
πόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργι-
κότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρι-
νε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφο-
ρών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως 
άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έ-
γκριση. 
      Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
      Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότι-
μες προσφορές. 
      Στην συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επι-
κυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετο-
χής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
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του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασί-
ας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 
      Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παράγρ. 3.4 της παρούσας. 
  
3.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   

       Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύ-
ρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νο-
μιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγρα-
φο 2.2.7.2  της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3 έως 2.2.6 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής αυτής. 
      Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις δια-
τάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποί-
ηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
      Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παρα-
λαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. 
       Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των 10 ημερών, αίτη-
μα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγη-
ση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολο-
γητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  
Το παρόν εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδ. α΄, τηρου-
μένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κα-
τατέθηκαν. 
      Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρ-
χής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντί-
γραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας  
    Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγ-
γραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσω-
ρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  
    Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η δια-
δικασία ματαιώνεται.  
      Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτι-
κού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολο-
γητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
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της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότη-
τας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσό-
τητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 
προσωρινό ανάδοχο 
      Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επι-
τροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

      Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, 
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   
     Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 
έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση 
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υπο-
βάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 
στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περί-
πτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
      Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
      Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυ-
ητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Ως χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της έως 31-12-
2022. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί έως τέλος Μαρτίου 2023, με μονομερή απόφαση της Α-
ναθέτουσας Αρχής, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου δια-
γωνισμού και κατά το χρόνο της παράτασης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, 
που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη μηνιαία που θα προβλέπεται από τη σύμβαση ή που θα προκύπτει από τη 
σύμβαση, κατ’ αναλογία. 

Επίσης, κατά το χρόνο παράτασης ισχύος της σύμβασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση της προ-
ϋπολογιζόμενης δαπάνης προμήθειας κάθε είδους καυσίμου, όπως ορίζεται στην παρούσα. 

Ο ανάδοχος/οι που θα ανακηρυχθεί/ούν θα υπογράψει/ουν ανεξάρτητη σύμβαση με ένα 
έκαστο των νομικών προσώπων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας και για τις 
ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί. 
 Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται στον προμηθευτή, 
οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις. 
 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προ-
σφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η εκτέλεση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της παρούσας. 
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3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της ανα-
θέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νο-
μοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματι-
κές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέ-
τουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οι-
κονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησι-
μοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
      Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
      Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνί-
α» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την έν-
δειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονι-
κού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρο-
νική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
      Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 
      Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προ-
σφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 
ενέργεια.  
       Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύ-
εται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδια-
φερόμενοι υποψήφιοι.  
      Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνι-
στικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 
       Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
      Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε πε-
ρίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή α-
πορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εί-
κοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
      Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια 
της διαδικασίας. 
      Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλ-
λεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν 
στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδή-
ποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής. 
      Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προ-
σφυγής από την ΑΕΠΠ. 
      Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
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      Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα 
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει 
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της 
αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή 
την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
      Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
      Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημε-
ρών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 
Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
      Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
      Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρό-
τητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του 
ν. 4412/2016. 
 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη δια-
δικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή πα-
ραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδι-
ου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της 
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλει-
ψη.  
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4.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
4.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

        Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την ε-
φαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου. 
      Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίη-
ση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.. 
       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά 
το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των ειδών που παραλήφθηκε ορι-
στικά, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υ-
πάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώ-
πιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
      Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 
     Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδο-
σης (31.12.2022), πλέον τρείς (3) μήνες, ήτοι 28.03.2023. 

 
4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της πα-
ρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω α-
νάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υπο-
χρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην α-
ναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπερ-
γολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμέ-
νη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή 
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφο-
ρίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε πε-
ρίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει 
δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον 
ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 
άνω διαδικασία.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργο-
λάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παρα-
γράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδο-
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χος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το πο-
σοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επα-
ληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύνα-
ται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5  Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31.12.2022, δυνάμε-
νου του χρόνου να παραταθεί για τρίμηνο χρονικό διάστημα, μονομερώς, με απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

4.6 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύ-
ναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας 
η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

4.7 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας της κάθε 
τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή των καυσίμων. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσε-
ων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 ν. 
4013/2011 όπως ισχύει. 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσε-
ων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης καθώς και επί 
κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρ-
θρο 350 παρ 3 ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 64 του ν. 
4172/2013 (Α' 167), παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υπο-
χρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εάν δεν εκ-
πληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέ-
τουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υ-
παίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περι-
γραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρ-
φωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία 
που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκ-
πτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρ-
φωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον, 
μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί, από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προ-
βλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθε-
σμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χω-
ρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επι-
βαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι παραδόσεις που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρα-
τάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.5 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.4 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
- Κυρώσεις), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθε-
σμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής α-
πόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προ-
βλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιω-
πηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίστα-
ται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 
αυτή να οριστικοποιηθεί.. 

5.6 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνά-
πτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικό-
τερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση 
της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης 
στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόμενα να αναφύ-
ονται μεταξύ τους. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Τόπος - τρόπος και χρόνος παράδοσης 

α) Πετρέλαιο θέρμανσης:  
Θα παραδίδεται τμηματικά, στις δεξαμενές των κτηρίων στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέ-
βεζας και του ΟΑΕΔ - ΚΠΑ2 Πρέβεζας, ανάλογα με τις ποσότητες που απαιτούνται, μία ημέρα με-
τά την λήψη του σχετικού δελτίου ή της εντολής παραγγελίας, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη 
του προμηθευτή, εκτός αν υπάρχει έλλειψη στο ελεύθερο εμπόριο, που θα αποδεικνύεται από 
σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Ανάπτυξης.  

β) Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη:   
1) Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης, για τις ανάγκες λειτουργίας του μηχανικού εξοπλισμού 
(μηχανήματα έργου), θα γίνεται τμηματικά, 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 εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή (πρατήριο), εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία. 
2) Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης - βενζίνης, που απαιτείται για την κίνηση των υπηρεσια-
κών  οχημάτων, η τμηματική παράδοση θα γίνεται, είτε στο πρατήριο καυσίμων του προμηθευτή, 
είτε των τυχόν συνεργατών του εντός της Πόλης όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες.  
      Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύ-
σιμα, που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η υπηρεσία μπορεί να προ-
μηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβα-
τικής 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 προτεί-
νει/επιβάλλει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο 
κατά του προμηθευτή, για τον ίδιο λόγο. 
Οι ανωτέρω διατάξεις 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. 

6.2  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συ-
γκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και ε-
φόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος  
Αν η εκάστοτε επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραλαμβανόμενα είδη δεν ανταποκρίνονται 
στους όρους της σύμβασης, καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της 
σύμβασης και να καλύψει άμεσα τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους αυτής. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου γνωμοδοτεί, αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επη-
ρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων ειδών για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, δύναται να 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των πιθανών προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου ορ-
γάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζε-
ται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετά-
κλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτου-
σα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις απο-
ζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ.  
 
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύ-
ναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρε-
σιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς 
που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
 
Συνημμένα:                          Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ          

Παράρτημα Ι: Αντικείμενο του έργου - Τεχνικές               Ως Πρόεδρος της Οικον/κής Επιτροπής     
                         προδιαγραφές 
Παράρτημα ΙΙ:  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης       
Παράρτημα ΙΙΙ:  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς                           
Παράρτημα IV:  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Παράρτημα V:  Σχέδιο Σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. Αντικείμενο του έργου 

Τα προς προμήθεια είδη αποτυπώνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές  
Η προσφορά πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που καταγράφονται 
στον Πίνακα του παρόντος παραρτήματος και είναι υποχρεωτικές, επί ποινή αποκλεισμού, για 
όλους τους συμμετέχοντες.  

Η ποιότητα των καυσίμων θα πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστή-
ρια και να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται με 
τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
95RON 

Η Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της ΚΥΑ με αρ. 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007) και της ΚΥΑ με αριθμ. 291/2003 
(ΦΕΚ 332/Β/2004).  

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις.  

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ με 
αρ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 
332/Β/2004).  

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις 

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το Πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 
με αρ. Αριθ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003), της ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 
1273/Β/2003) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2004).  

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Υπηρεσία Είδος 

Συνολική 
Ποσότητα 

είδους                 
(σε Lt) 

Ενδεικτική 
τιμή ανά Lt               

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική                 
Προϋπολο-

γισθείσα Αξία 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική                  
Προϋπολογι-

σθείσα                
(με ΦΠΑ) 

Απαιτούμε-
νη  Εγγύη-
ση συμμε-
τοχής ανά 

ΟΜΑΔΑ 

A 

Καύσιμα 
Θέρμανσης 

Π. Ε.               
Πρέβεζας Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
36.000 

0,671 

24.156,00 29.953,44 

254,31 ΟΑΕΔ 1.900  1.274,90  1.580,88 

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α 37.600 25.430,90 31.534,32 

Β 

Καύσιμα 
Κίνησης 

Π. Ε.                       
Πρέβεζας 

Πετρέλαιο    
Κίνησης 257.000 0,927 238.239,00 295.416,36 

2.658,15 
Βενζίνη            
Αμόλυβδη 24.000 1,149  27.576,00 34.194,24 

Σύνολα ΟΜΑΔΑΣ Β 281.000  265.815,00 329.610,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α και Β 291.245,90 361.144,92 2.912,46 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
(όπου απαιτείται) 

1 Πλήρης συμμόρφωση με το περιεχόμενο των Τε-
χνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης.  ΝΑΙ   

2 

Το πρατήριο έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ο-
χημάτων και μηχανημάτων μεγάλων διαστάσεων 
[σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για τα 
είδη καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο κί-
νησης) από πρατηριούχο] 

ΝΑΙ   

3 

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την έγκαιρη, σω-
στή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για 
την αναθέτουσα αρχή παράδοση καυσίμων. Η πα-
ράδοση θα γίνεται όπου υποδεικνύει η Α. Α., στα 
οχήματα και μηχανήματα έργου αυτής. 

ΝΑΙ   

4 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται 
τμηματικά στις δεξαμενές των κτηρίων στέγασης 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και του ΟΑΕΔ - 
ΚΠΑ2 Πρέβεζας, ανάλογα με τις ποσότητες που α-
παιτούνται. 

ΝΑΙ   

5 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης για τις ανά-
γκες λειτουργίας του μηχανικού εξοπλισμού (μηχα-
νήματα έργου), θα γίνεται τμηματικά, στους χώ-
ρους εργασίας τους. 

ΝΑΙ   

6 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης - βενζίνης, 
που απαιτείται για την κίνηση των υπηρεσιακών  
οχημάτων, θα γίνεται τμηματικά, είτε στο πρατήριο 
καυσίμων του προμηθευτή, είτε των τυχόν συνερ-
γατών του εντός της Πόλης όπου εδρεύουν οι Υπη-
ρεσίες. 

ΝΑΙ   

7 

Η Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ με αρ. 
510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007) και της ΚΥΑ με αριθμ. 
291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2004). Το καύσιμο πρέπει 
να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις. Η α-
μόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές 
προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). 

ΝΑΙ   

8 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της ΚΥΑ με αρ. 514/2004 (ΦΕΚ 
1490/Β/2006)και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 
332/Β/2004). Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγ-
μένο από άλλες προσμίξεις. 

ΝΑΙ   

9 

Το Πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ με αρ. Αριθ. 
467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003), της ΚΥΑ 468/2002 
(ΦΕΚ 1273/Β/2003) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 
(ΦΕΚ 332/Β/2004). Το καύσιμο πρέπει να είναι α-
παλλαγμένο από άλλες προσμίξεις. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ε.Ε.Ε.Σ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 104603 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ               :  ………………………………………..………………………………………………. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   :  ……………………………….……………………………………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : …………………………………………………….………………………………….. 

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.      :  ………………………………………………..……………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  ……………………………………………….………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ    :  …………………………………………………….…………………………………. 

E-MAIL                   :  …………………………………………………….………………………………….  
 
Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για 

τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 
2021 και 2022 και συγκεκριμένα την προμήθεια των κατωτέρω ειδών: 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 37.900 ………………%  

 

ΟΜΑΔΑ B: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο κίνησης  257.000 ………………%  

2 Βενζίνη αμόλυβδη απλή 24.000 ………………%  

 

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά: 
- αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της αριθ. 1536/116/08.01.2021 Διακήρυξης - δη-
λώνω το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρω, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως λαμβάνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της Πρέβεζας, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 63 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93). 
- δεσμεύομαι ότι θα μεταφέρω και θα παραδώσω, όπου μου ζητηθεί, την ποσότητα καυσίμου που 
θα παραγγείλει η εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και Νομικά 
Πρόσωπα χωρικής αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα ειδικότερα στοιχεία της διακήρυξης. 

Η προσφορά μου ισχύει για δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

 
 
…...................……., ……/……/2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ)  

 

 

 

 





- 39 - 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: …………………………….. 
Κατάστημα: ……………………………………..….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός, Τ.Κ. , fax) 
 
 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Σπηλιάδου 8 - T.K.: 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ευρώ ………………………… υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., 
 ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. 
 ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
 
………………………………….. 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για την συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την αριθ. 1536/116/08.01.2021 Διακήρυξη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την επιλογή αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων κίνη-
σης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιό-
τητάς της, για τα έτη 2021 και 2022 (από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2022), με δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης, για την/τις ομάδα/ες ................ 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώ-
σεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαί-
τησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …./…./……. 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:  
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη). 
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ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυ-
οδοσίας μας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύ-
ον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.4.5 της σχετικής Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 
θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζο-
ντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα 
να εκδίδουμε. 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: …………………………….. 
Κατάστημα: ……………………………………..….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός, Τ.Κ., fax) 
 
 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Σπηλιάδου 8 T.K.: 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και α-
νεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ ………………………………………………………………………..υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης προμήθειας ……………… (αναγράφεται η/οι ομάδα/ες για 
την/ις οποία/ες κατακυρώθηκαν), για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας και Νομικών Προσώπων χω-
ρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022 (από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2022) με δι-
καίωμα τρίμηνης παράτασης, σύμφωνα με την αριθ. 1536/116/08.01.2021 Διακήρυξη της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαί-
τησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή  σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυ-
οδοσίας μας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύ-
ον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζο-
ντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα 
να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 





- 42 - 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Σ Υ Μ Β Α ΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 

Στην Πρέβεζα σήμερα, στις ……………….. (…………….) του μηνός ………………………….. του έτους 
2021, ημέρα …………………………………, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιά-
δου 8 - Πρέβεζα) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 
 Ο Στράτος Ιωάννου, κάτοικος Πρέβεζας (Α.Δ.Τ: ΑΒ 622720), Αντιπεριφερειάρχης Περιφερει-

ακής Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπείρου, 
με ΑΦΜ: 997908822,  ονομαζόμενος εφεξής στην παρούσα σύμβαση "Φορέας" και  

 Ο ................... του ............., κάτοικος .........., με ΑΔΤ: ...... και ΑΦΜ: ........, ονομαζόμε-
νος εφεξής στην παρούσα σύμβαση "Προμηθευτής"   

 
      Έχοντας υπόψη: 
α. Την αρ. πρωτ. 1536/116/08.01.2021  διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού της Π. Ε. Πρέβεζας (Α/Α συστήματος: .......) για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων  
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώ-
πων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2021 και 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης».  

β. Τις κατωτέρω πολυετείς αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης:  
β1. αρ. πρωτ. ........................., με α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πλη-
ρωμής της υπηρεσίας ................ (Ε. Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1511) και 
β2. αρ. πρωτ. ........................, με α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρω-
μής .......................................... (Ε. Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1512). 

γ. Την αριθμ. ...................  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με 
την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

ε. Την αριθμ. .......................... πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό 
..................., σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας  .................................................... 
 

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 καύσιμα θέρμανσης 
και κίνησης για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους 
της υπ΄ αριθμ. 1536/116/08.01.2021 Διακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και με 
τους ακόλουθους ειδικούς όρους: 
 

Άρθρο 1ο - Ποσότητα- Τιμές 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας με καύσιμα κίνησης 
και θέρμανσης, για τις ακόλουθες ποσότητες: 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Συνολική  
ενδεικτική 

προϋπολογι-
σθείσα αξία 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Οικονομική 
Προσφορά 
(Ποσοστό 

έκπτωσης %) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ     
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ     

ΒΕΝΖΙΝΗ (απλή 95 οκτ.)     

ΣΥΝΟΛΟ  (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)  

Φ,Π.Α.  ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ  

ΣΥΝΟΛΟ  (ΜΕ Φ.Π.Α.)  
 

Άρθρο 2ο – Ποιότητα – Προδιαγραφές 
Η ποιότητα των καυσίμων θα πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστή-
ρια και να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται με 
τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου και της τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυ-
ξης. 
Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωμα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο 
και να ζητούν χημικές αναλύσεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό προ-
μήθεια καυσίμων. 
 

Άρθρο 3ο – Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης 
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 α-
νάλογα 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 στέγασης των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας, μέχρι το μεσημέρι της επόμενης (εργάσι-
μης) ημέρας από την ειδοποίηση.  
 Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη: α) Η τμηματική παράδοση των καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο 
κίνησης) για τις ανάγκες του μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε. Πρέβεζας (μηχανημάτων έργου 
κ.λπ.), θα πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας τους, εντός των ορίων του νομού, με ευθύ-
νη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.  
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 βεν-
ζίνη) θα γίνεται, είτε στο πρατήριο καυσίμων του προμηθευτή, είτε των τυχόν συνεργατών του 
εντός της Πόλης όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες 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 οχήματα 
και μηχανήματα έργου της Π. Ε. Πρέβεζας τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για κάλυψη εκτά-
κτων αναγκών. 
 

Άρθρο 4ο – Αξία 
Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά, 
μέση τιμή πώλησης του είδους, στον Νομό Πρέβεζας, την ημέρα παράδοσής του και που αντι-
στοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του, με ποσοστό έκπτωσης, 
όπως παρακάτω: 
 
► ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
...................... , επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής. 
► ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  
α) .................., επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, 
β) .................., επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής για το πετρέλαιο κίνησης. 

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). 
Στην περίπτωση που θα ισχύσει αγορανομική τιμή λιανικής πωλήσεως, η ανωτέρω έκπτωση θα 
υπολογίζεται επί της τιμής αυτής. 
Η ενδεικτικά προϋπολογιζόμενη, από τη διακήρυξη, συνολική δαπάνη προμήθειας για τα καύσιμα 
θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Π. Ε. Πρέβεζας, όπως έχει υπολογισθεί βάσει της μέ-
σης λιανικής τιμής πώλησης, που προέκυψε από το εβδομαδιαίο δελτίο τιμών, που εκδίδεται από 
το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
και διαμορφώθηκε από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των Εταιρειών Καυσίμων, κατά το χρόνο 
σύνταξης της διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των ................... € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.). 
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Άρθρο 5ο - Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται με 
μέριμνα της Π. Ε. Πρέβεζας, κατά τις κείμενες διατάξεις. 
α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται την ημέρα, ώρα και τόπο παράδοσης των καυσίμων, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθ. 208 του ν. 4412/2016. 
β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται με μακροσκοπική ή χημική εξέταση (λήψη δειγμάτων και α-
ποστολή τους στο ΓΧΚ), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή συντάσσεσαι πρακτικό οριστι-
κής 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 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 γίνε-
ται με σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες μπορεί να προτείνει/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.  
 

Άρθρο 6ο – Τρόπος - χρόνος Πληρωμής 
Η πληρωμή των παραλαμβανομένων ποσοτήτων καυσίμων γίνεται με χρηματικά εντάλματα, τμη-
ματικά, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή και ύστερα από την προσκόμιση των νο-
μίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης. 
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. 
 

Άρθρο 7ο – Κρατήσεις 
Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομο-
θεσία κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το ν. 2198/1994, όπως  ισχύει.  

 
Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - Εγγύηση 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της συμβάσε-
ως αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου και θα επιβάλλονται, με απόφαση 
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. 
Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους 
όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επίσημων Κρατικών 
φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί σε συνδυα-
σμό με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που προβλέπονται στη Διακήρυξη και την προσφορά του ανα-
δόχου, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ και είναι κατάλληλα για τη χρή-
ση για την οποία προορίζονται. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται για 
την άμεση αντικατάσταση των ποσοτήτων που προμήθευσε, με δικά του έξοδα. 
Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως αυτής, ο προμηθευτής κατέθεσε την 
υπ΄ αριθ. .................. εγγυητική επιστολή του  Καταστήματος ..............., της 
............Τράπεζας ποσού  ................. €, υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότη-
τας Πρέβεζας, η οποία ελέγχθηκε για τη γνησιότητά της, (σχετικό το από .................. έγγραφο 
της ανωτέρω τράπεζας). 
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί, στον προμηθευτή, μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 
της παρούσης συμβάσεως, καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της. 
Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής απομείωσης του συνολικού ποσού της ανωτέρω εγγυητικής, 
κατά ποσοστό αντίστοιχο του εκτελεσθέντος τμήματος της σύμβασης. 
 

Άρθρο 9ο - Διάρκεια της σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της μέχρι 
την 31-12-2022, με δικαίωμα παρατάσεώς της για τρεις επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τέλους Μαρ-
τίου 2023, κατόπιν μονομερούς απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, για οποιονδήποτε λόγο δεν 
καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισμού και, κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρ-
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ξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων του υπό προμήθεια καυσίμου, που καθορίζονται στη δια-
κήρυξη για τον αφενός συμβαλλόμενο. 
Στην περίπτωση αυτή για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία, κατ’ αναλογία. 
Επίσης, κατά το χρόνο παράτασης ισχύος της παρούσας, δε θα υπάρξει υπέρβαση της προϋπολο-
γιζόμενης δαπάνης προμήθειας (κάθε είδους) καυσίμου, όπως ορίζεται στη διακήρυξη του διαγω-
νισμού. 
 Η κοινοποίηση της απόφασης παρατάσεως της σύμβασης θα γίνει έγκαιρα και εγγράφως, πριν τη 
λήξη της παρούσας. Η εποπτεία εφαρμογής της συμβάσεως αυτής ανήκει στον αφενός συμβαλ-
λόμενο. 
 

Άρθρο 10ο – Γενικοί όροι 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Με την ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. αυτοδίκαια παύει να ισχύει κάθε άλλη σύμβαση, η οποία 
έχει συναφθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια καυσί-
μων κίνησης και θέρμανσης. 
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τηρεί τις υποχρεώσεις στους το-
μείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντι-
κού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Για κάθε θέμα ερμηνείας των όρων της θα λαμβάνονται υπόψη:  

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού οι οποίοι αποτελούν συμβατικούς όρους ακόμη και 
αν δεν ορίζονται ρητά στη παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
β) η προσφορά του αναδόχου και 
γ) οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η αναθέτουσα αρχή και ο προμηθευτής θα προσπαθήσουν κάθε διαφορά 
να επιλυθεί με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.  
Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμφωνείται πως 
αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Πρέβεζας. 
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 παρακά-
τω, έλαβε δε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τμήμα Προμη-
θειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
                  (Ο νόμιμος εκπρόσωπος)  
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