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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..15η/18-7-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .18η Ιουλίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..21278/14-72017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη,
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού
ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση
της υπ΄ αριθ 152/20-6-2017 Απόφασης
Οικονοµικής επιτροπής ως προς τον Κ.Α».
ΘΕΜΑ 2ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση της
αριθ. 100/2016 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου
Μαραθώνα, σύµφωνα µε την αριθ. 89/2017 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής».
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιόρθωση των µε αρ. 167/2017 & 168/2017 Αποφάσεων
Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τους Κ.Α. Εξόδων».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του
ΕΛΕΚΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ για ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του του
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα».
ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσίας
Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα του κ. Μάµαλη Χρήστου περί καταβολής αποζηµίωσης για
ζηµία που φέρεται να υπέστη το ψυγείο του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από
µεταλλική βέργα πακτωµένη στο οδόστρωµα».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Κλαδοφάγου
Μηχανήµατος».
 ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και
∆ιάθεση των σχετικών Πιστώσεων Προϋπολογισµού για την Ανάθεση
«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2017 - 2018» του
∆ήµου ∆ιονύσου».
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού
∆ήµου ο.ε. 2017 για τη «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου
∆ιονύσου, για το έτος 2017» (CPV) : . 15511100-4
- Α∆ΑΜ:
17REQ001635595
, β) της µελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του
διαγωνισµού δ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής
µελέτης για την συντήρηση και επισκευή αθλητικού εξοπλισµού γυµναστηρίου
Αγίου στεφάνου, µε απευθείας ανάθεση».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Τσούκας Παναγιώτης
Στάικος Θεόδωρος
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Κριεµάδης Στέφανος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
4. Κοντάκης Κυριάκος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο
του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου
Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Αριθµός Απόφασης: ..197/2017..
 ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και
∆ιάθεση των σχετικών Πιστώσεων Προϋπολογισµού για την Ανάθεση
«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2017 - 2018» του
∆ήµου ∆ιονύσου».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση:
Έχοντας υπόψη:
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις),
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β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και
Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,

209 «Προµήθειες-

γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,
δ) την 119/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια της προµήθειας «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών
Έτους 2017 - 2018», µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 449.997,50 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, προκειµένου να ανατεθεί ο εφοδιασµός των
αυτοκινήτων, µηχανηµάτων έργου και κτιρίων του ∆ήµου µε καύσιµα, π.χ.
πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης, κλπ., και λιπαντικά, εκ των οποίων τα 129.950
€ θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2017 (για επί µέρους ποσά ανά ΚΑ όπως
αναλύονται στη συνέχεια) και τα 320.047,50 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2018
(µε χρέωση σε αντίστοιχους ΚΑ του 2018 η οποία θα γίνει ύστερα από την
έγκριση του π/υ ο.ε. 2018),
ε) το Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και
στ). τις αποφάσεις
48/2017 του ∆.Σ. της Α’ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής (συνεδρίαση
4/11.4.2017) για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης αξίας
94.999,68 € για τα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του ∆ήµου,
την 25/2017 του ∆.Σ. της Β΄ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής (συνεδρίαση
3/28.3.2017) για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 69.960 λίτρων,
ποσότητα η οποία µε τη τιµή µονάδος πετρελαίου θέρµανσης 0,96€
ανά λίτρο (που ισχύει σήµερα), αντιστοιχεί σε αξία 67.161,60 € για τις
µονάδες β-βάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου, και
την 26/2017 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» (συνεδρίαση
4/21.3.2017) για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης αξίας 45.000 €
για τους παιδικούς σταθµούς,
παρακαλούµε
1) για την έγκριση της 8/2017 Μελέτης «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων &
Λιπαντικών Έτους 2017-2018», ενδεικτικού προϋπολογισµού
657.158,78€ συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,
2) για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού
(διεθνή) µειοδοτικού διαγωνισµού τους οποίους συνέταξε το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου,
3) για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και
Λιπαντικών Έτους 2017-2018» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση
συνολικής πίστωσης ποσού 449.997,50 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ, εκ των οποίων
1. τα 129.950 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. (µε τις αναγραφόµενες
ονοµασίες και ποσά) ο.ε. 2017 και την εξόφληση των σχετικών
δαπανών
1. 7.000,00 € στον Κ.Α. 10.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια
Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»,
3
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(ΠΑΥ ……./2017),
2. 25.000,00 € στον Κ.Α. 10.6643.002 µε τίτλο «Προµήθεια
Καυσίµων για Θέρµανση και Φωτισµό», (ΠΑΥ ……./2017),
3. 4.950,00 € στον Κ.Α. 10.6643.0003 µε τίτλο «Προµήθεια
Καυσίµων για Θέρµανση και Φωτισµό-συν/νη», (ΠΑΥ
……./2017),
4. 8.000,00 € στον Κ.Α. 15.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια
Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»,
(ΠΑΥ ……./2017),
5. 15.000,00 € στον Κ.Α. 20.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια
Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»,
(ΠΑΥ ……./2017),
6. 7.000,00 € στον Κ.Α. 25.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια
Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»,
(ΠΑΥ ……./2017),
7. 50.000,00 € στον Κ.Α. 35.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια
Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»,
(ΠΑΥ ……./2017), και
8. 13.00,00 € στον Κ.Α. 70.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια
Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων»
(ΠΑΥ ……./2017)
2. τα 320.047,50 € σε βάρος αντίστοιχων Κ.Α. ο.ε. 2018 ύστερα από
την έγκριση του π/υ ο.ε. 2018.

Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.
 την υπ' αριθµ. πρωτ. 4891/20-1-17 αίτηση του κ. Μάµαλη Χρήστου µε
τα συνηµµένα δικαιολογητικά.
 Τη µε αρ. πρωτ. 6292/6-3-17 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.
 την µε αριθ. πρωτ. 7588/17-3-2017 γνωµοδότηση της Νοµικής
Υπηρεσίας
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει την αριθ. 8/2017 Μελέτη «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων &
Λιπαντικών Έτους 2017-2018», ενδεικτικού προϋπολογισµού
€657.158,78 συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,
2) Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού (διεθνή)
µειοδοτικού διαγωνισµού, ως κατωτέρω:
1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
…/…./2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μόιρα
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630
e-mail:moira@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος,
Αριθ. Πρωτ : ………….
Αριθ.Αποφ: ……….

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2017-2017
Προϋπολογισµού : 657.158,78€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%
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4)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

∆ήµος ∆ιονύσου

Ταχυδροµική διεύθυνση

Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου

Πόλη

Αγ. Στέφανος

Ταχυδροµικός Κωδικός

14565

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL305

Τηλέφωνο

213 2030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες

Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ. 213 2030613
e-mail:moira@dionysos.gr

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση,
υποτοµέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες
(Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι αυτό της Ελλάδας και ειδικότερα ο Ν.4412/2016
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : www dionysos.gr

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν
είναι γενικώς διαθέσιµα. Η απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα
εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16.
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Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίου πόρους των φορέων και συγκεκριµένα :
6 για τις ανάγκες του ∆ήµου, στο ποσό των 449.997,50 € συµπ/νου ΦΠΑ
24%
7
µε χρέωση των Κ.Α. 10.6641.0002, 10.6643.0002,10.6643.0003,
15.6641.0002,
20.6641.0002,
25.6641.002,
35.6641.0002
και
70.6641.0002 των οικονοµικών ετών 2017 και 2018,
8 για τις ανάγκες της Α’βάθµιας Σχολικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την υπ’
αρ. 48/2017 απόφαση του ∆.Σ. ποσό 94.999,68€ για την προµήθεια
πετρελαίου θέρµανσης για τα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. ,
9 για τις ανάγκες της Β’βάθµιας Σχολικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την υπ’
αρ. 25/2017 απόφαση του ∆.Σ. ποσό 67.161,60€ για την προµήθεια
πετρελαίου θέρµανσης για τις µονάδες β-βάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου
10 για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και
Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 26/2017
απόφαση του ∆.Σ. ποσό 45.000,00€ για την προµήθεια πετρελαίου
θέρµανσης για τους παιδικούς σταθµούς και ΚΑΠΗ του ∆ήµου.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη
αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης ,πετρέλαιο θέρµανσης) και λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και τον νοµικών προσώπου αυτού για το έτος 20172018.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :
09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης
09132100-4 Βενζίνη Αµόλυβδη
09211000-1 Λιπαντικά
09135100-5 Πετρέλαιο Θέρµανσης
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΟΜΑ∆Α Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1
2

Πετρέλαιο Κίνησης
400.562,50 €
Αµόλυβδη Βενζίνη
6.705,00 €

320.450,00 λίτρα
4.500,00 λίτρα

1,25€ / λίτρο
1,49 € / λίτρο

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΑΣ Α1:
407.267,50 €
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1
Λιπαντικό 20W50 Diesel
3.000,00 €
2
Λιπαντικό 20W50 Βενζίνη
420,00 €

500 λίτρα

6,00 € / λίτρο

70 λίτρα

6,00 € / λίτρο
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3
Λιπαντικό 10W40 Diesel
2.250,00 €
4
Λιπαντικό SAE 30
360,00 €
5
Υδραυλικό Λάδι Νο68
3.100,00 €
6
Υδραυλικό Λάδι Νο46
600,00 €
7
Λάδι 2Τ
700,00 €
8
Γράσο
1.120,00 €
9
Αντιψυκτικό
1.200,00 €
10
Παραφλού
280,00 €
11
AD BLUE
900,00 €

250 λίτρα

9,00 € / λίτρο

60 λίτρα

6,00 € / λίτρο

775 λίτρα

4,00 € / λίτρο

150 λίτρα

4,00 € / λίτρο

100 λίτρα

7,00 € / λίτρο

160 κιλά

7,00 € / κιλό

200 λίτρα

6,00 € / λίτρο

140 λίτρα

2,00 € / λίτρο

600 λίτρα

1,50 € / λίτρο

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΑΣ Α2: 13.930,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α:
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1
λίτρο

Πετρέλαιο Θέρµανσης
28.800,00 €

421.197,50 €

30.000 λίτρα

0,96 € /

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β
28.800,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Β
(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ)
Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%:
449.997,50 €
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1

Πετρέλαιο Θέρµανσης
Α΄ βάθµιας Σχολικής
Επιτροπής
94.999,68 €

98.958 λίτρα

0,96 € / λίτρο

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%):
94.999,68 €

ΟΜΑ∆Α ∆: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1

Πετρέλαιο Θέρµανσης
Β΄ βάθµιας Σχολικής
Επιτροπής
67.161,60 €

69.960 λίτρα

0,96 € / λίτρο

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%):
67.161,60 €
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ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ»
1
Πετρέλαιο Θέρµανσης
46.875 λίτρα
0,96 € / λίτρο
45.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%):
45.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Ε
(Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%):
657.158,78 €
Γενικό σύνολο: εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και
εβδοµήντα οκτώ λεπτά.
Η προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της κάθε
οµάδας της µελέτης, αλλά µπορεί να αφορούν µόνο κάποια ή κάποιες από τις
οµάδες της µελέτης και όχι όλες υποχρεωτικά.
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχός που θα δώσει προσφορά για τα πετρελαιοειδή
κίνησης του ∆ήµου ∆ιονύσου υπό-οµάδα Α1 θα πρέπει να δώσει προσφορά και για
τα λιπαντικά και λοιπά σχετικά προϊόντα υπο-οµάδα Α2.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνική έκθεση-Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, βάσει τιµής για την κάθε οµάδα της ανάθεσης.
Ειδικότερα , για την προµήθεια υγρών καυσίµων(πετρέλαιο κίνησης ,αµόλυβδη
βενζίνη, πετρέλαιο θέρµανσης ), σύµφωνα µε το άρθρο 41 του π.δ. 173/1990
όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 63 του Ν4257/14 (ΦΕΚ 93Α/14-04-14) και το
άρθρο 95 παρ. 6 του Ν.4412/16,κριτήριο κατακύρωσής είναι το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαµορφούµενη , µέση τιµή της
περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξής
και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Το εν λόγω ποσοστό θα είναι ενιαίο για τα είδη της Υπο-οµάδας Α1 (πετρέλαιο
κίνησης, αµόλυβδη βενζίνης).
Η τιµολόγηση των καυσίµων θα γίνεται µε βάση τη µέση λιανική τιµή πώλησης
της ηµέρας παράδοσής ή της αµέσως προηγούµενης εφόσον δεν υπάρχει ∆ελτίο
Τιµών της συγκεκριµένης ηµέρας
Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες
περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά
λαµβάνεται υπόψη η αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη).
Η τιµή που θα δοθεί για τα λιπαντικά και τα λοιπά σχετικά προϊόντα θα είναι τιµή
µονάδας λίτρου ή κιλού σε συσκευασία για την οποία θα γίνεται σαφής αναφορά
(µονόλιτρη, τετράλιτρη, εικοσάλιτρη, κλπ) στην προσφορά του προµηθευτή.
Το ποσοστό έκπτωσης και οι τιµές που θα δοθούν για τα λιπαντικά και τα λοιπά
σχετικά προϊόντα θα παραµείνουν σταθερά και αµετάβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύµβασης ή και της τυχούσας.

1.4

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως:
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1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»,
3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
και
Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
10. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

Τυπογραφείο,

Εφηµερίς

της

11. το υπ’ αριθ.3468/2017, έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (µε Α∆Α ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ)
«Ενηµέρωση για την δηµοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74) Τροποποίηση
διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜ∆ΗΣ» περί της καταργήσεως
της υποχρεωτικής δηµοσίευσης των προκηρύξεων στο Φ.Ε.Κ.
12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα
και Πολιτιστικά Θέµατα”,
15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
16. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτε ς»
17. της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»
18. της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
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19. του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα
την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209 , όπως αναδιατυπώθηκε µε την
παρ.3 του άραθρου 22 του Ν.3536/07
20. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.
21. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων.
22. Την 119/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας .
23. Την υπ’ αριθ. 8/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
24. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο
καταχωρήθηκε
στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµόσιων
Συµβάσεων
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: ………………………………
25. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
………………..
26. Την ……/12-07-2017
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη
για την προµήθεια υγρών καυσίµων και
λιπαντικών έτους 2017-2018 και η διάθεση πίστωσης 449.997,50€ σε
διάφορους Κ.Α. β)η υπ’ αριθ. 8/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος
γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού διεθνή µειοδοτικού
διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του
διαγωνισµού ως ακολούθως :
Τακτικά Μέλη
1)
2)
3)
Αναπληρωµατικά Μέλη
1)
2)
27. Την υπ’ αριθ. …./….06.2017 απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: ………..)
28. Την υπ’ αριθ. …./….06.2017 απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: ………..)
29. Την υπ’ αριθ. …./….06.2017 απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: ………..)
30. Την υπ’ αριθ. …./….06.2017 απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: ………..)
31. Την υπ’ αριθ. …./….06.2017 απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: ………..)
32. Την υπ’ αριθ. …./….06.2017 απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: ………..)
33. Την υπ’ αριθ. …./….06.2017 απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: ………..)
34. Την υπ’ αριθ. …./….06.2017 απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: ………..)
35. Η υπ’ αριθ. 48/2017 απόφαση της σχολικής επιτροπής µονάδων
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης «Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια
πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου για την σχολική χρονιά 20172018» (Α∆Α: ΩΦΕΦΟΚ8Λ-ΟΡ7)
36. Η υπ’ αριθ. 25/2017 απόφαση της σχολικής επιτροπής µονάδων
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης «Έγκριση προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης
συνολικής ποσότητας 69.960,00 λίτρα, για τις ανάγκες των σχολικών
µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου για την σχολική
χρονιά 2017-2018» (Α∆Α:…………)
37. Η υπ’ αριθ. 26/2017 απόφαση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Κοινωνική
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» «Έγκριση
διενέργειας και διάθεσης πίστωσης της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης
για τα παραρτήµατα των παιδικών σταθµών του ΝΠ για το έτος 20172018» (Α∆Α: 62Ε0ΟΛ∆Μ-Σ45)
38. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
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οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
Αναλυτικότερα :
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
……/…../2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

…./…./2017

…../…./2017
και ώρα
15:00 µ.µ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσία χρονοσήµανσης.
1.6

∆ηµοσιότητα

Α.
∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για
δηµοσίευση στις ……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και µε αριθµό εσωτερικής αναφοράς ………………………
Β.
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε
Συστηµικό Αριθµό : …….
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dionysos.gr στην διαδροµή :
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60
Γ.
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τυχόν επαναληπτική
δηµοσίευση, βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
η µε αρ. ……………………………….. Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει
δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.
η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα
(τεχνικές προδιαγραφές,
υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς,
σχέδιο σύµβασης) που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής .
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
5.
το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.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 υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες
πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,(άρθρο
67 του Ν.4412/2016)
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία
για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία,
θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να
γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο
µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς
να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα
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στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 περί συστάσεως π.χ. Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η
νοµική µορφή του αναδόχου – ένωσης , πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού αριθµού φορολογικού µητρώου
ένωσης (πχ κοινοπραξία συσταθείσα δια συµβολαιογραφικού εγγράφου)
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα
τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης , κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., που θα ανέρχεται στο
ποσό :
α) των 10.600,00 ευρώ (για συµµετοχή στο σύνολο των οµάδων Α-Ε)
β)των 6.794,00 ευρώ (για συµµετοχή στην οµάδα Α)
γ)των 465,00 ευρώ (για συµµετοχή στην οµάδα Β)
δ) των 7.260,00 ευρώ (για συµµετοχή στο σύνολο των οµάδων Α & Β)
ε) των 1.533,00 ευρώ (για συµµετοχή στην οµάδα Γ)
στ) των 1.084,00 ευρώ (για συµµετοχή στην οµάδα ∆)
ζ) των 726,00 ευρώ (για συµµετοχή στην οµάδα Ε)
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι
µέχρι ...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συµµετοχής.
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2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκοµίσει
εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
2.2.3.3.
α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν
µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
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δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή
του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να
θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε
µία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται
από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα
µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή
σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
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 παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς
που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
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τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψηw σύµβασης, οι οικονοµικοί δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό ετήσιο
κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:
1. έτος (2014) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
2. έτος (2015) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
3. έτος (2016) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων θα δηλώσει για
το αντίστοιχο διάστηµα που λειτουργεί ή διαθέτει τα υπό προµήθεια προϊόντα.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν τις κυριότερες συµβάσεις
προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών
(2014,2015,2016).
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
∆εν απαιτείται.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
∆εν απαιτείται.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν.
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς
φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος 11
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

1

Στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες για
την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα
να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της
παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα
τα παρακάτω δικαιολογητικά2:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του
ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του
ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας και
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
2

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
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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προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού
του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισµού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού
φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 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 του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό
ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο .

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν οικονοµικές καταστάσεις ή
αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των
οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται από την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο,
δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει
την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί
φορείς προσκοµίζουν αντίγραφα συµβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
Β.5 Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
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δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεση
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Ειδικότερα , για την προµήθεια υγρών καυσίµων(πετρέλαιο κίνησης ,αµόλυβδη
βενζίνη, πετρέλαιο θέρµανσης ), σύµφωνα µε το άρθρο 41 του π.δ. 173/1990
όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 63 του Ν4257/14 (ΦΕΚ 93Α/14-04-14) και το
άρθρο 95 παρ. 6 του Ν.4412/16,κριτήριο κατακύρωσής είναι το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαµορφούµενη , µέση τιµή της
περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξής
και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Η τιµή που θα δοθεί για τα λιπαντικά και τα λοιπά σχετικά προϊόντα θα είναι τιµή
µονάδας λίτρου ή κιλού σε συσκευασία για την οποία θα γίνεται σαφής αναφορά
(µονόλιτρη, τετράλιτρη, εικοσάλιτρη, κλπ) στην προσφορά του προµηθευτή.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα
Ι της ∆ιακήρυξης ,για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας
ανά οµάδα.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
[Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο .1.5),
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης
αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
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υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας
οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος,
τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους
προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και
του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω
(υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη
κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και
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στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική
Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις
των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή
µπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τα
άρθρα 75, 76 και 77,
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν
καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 84.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους
συµµετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που
παρέχεται στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=e
Ο ∆ήµος έχει αναρτήσει το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε µορφή αρχείων τύπου
XML (επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να
συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους) και PDF
(στο κείµενο της διακήρυξης )στο χώρο του διαγωνισµού της δηµόσιας σύµβασης
στο ΕΣΗ∆ΗΣ.
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους
συµπληρωµένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες
αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε
στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) σε µορφή pdf
(Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73
του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί
φορείς προτείνεται να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές
επικουρικό αρχείο XML, προκειµένου να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της
ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε µορφή αρχείου PDF, το οποίο και
αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σηµειώνεται το
εξής:
Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF
(virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της εκτύπωσης σε
ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η
λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή
διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ.
CutePDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον
χώρο του δ/σµου, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας
στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το EΕΕΣ, να
συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε
διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές

26

ΑΔΑ: ΩΧ9ΖΩ93-ΛΙΛ

απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σµό.
Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δηµοσίευση και υποβολή του στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ παρέχονται για αναθέτουσες αρχές και οικονοµικούς φορείς
στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου
2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες :
- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
- http://www.promitheus.gov.gr
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορά που συµµετέχει στην ένωση.
β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
γ)Νοµιµοποιητικά έγγραφα
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο
“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης ,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται.
Ειδικότερα:
Οι υποψήφιου θα πρέπει να καταθέσουν
Α)υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 επί ποινή αποκλεισµού:
• µε την οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών
καυσίµων καθώς και ότι αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του
∆ήµου. Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται εκτός των διοικητικών
ορίων , υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνουν τα
στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και ότι
αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε
πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίµων
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε χώρο που θα καθορίζεται
στη σύµβαση, στα οχήµατα, στα µηχανήµατα και στα κτίρια αυτού.
•

ότι ο προσφέρον θα είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων
του συµβατικού αντικειµένου

•

ότι εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί
αποδεδειγµένη φθορά στα οχήµατα στα µηχανήµατα έργου ή σε καυστήρες
κτιρίων
του ∆ήµου ,υποχρεούνται να αναλάβουν όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε του ακατάλληλο προϊόν

•

ότι τα υπό προµήθεια είδη τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις
ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του ανώτατου χηµικού συµβουλίου
του γενικού χηµείου του κράτους.
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Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Β) Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, από την αρµόδια υπηρεσία
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία .
Γ) Άδεια πώλησης πετρελαίου θέρµανσης
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής για την κάθε οµάδα
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του
υπογεγραµµένου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ειδικότερα, για την προµήθεια υγρών καυσίµων(πετρέλαιο κίνησης ,αµόλυβδη
βενζίνη, πετρέλαιο θέρµανσης ), σύµφωνα µε το άρθρο 41 του π.δ. 173/1990
όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 63 του Ν4257/14 (ΦΕΚ 93Α/14-04-14) και το
άρθρο 95 παρ. 6 του Ν.4412/16,κριτήριο κατακύρωσής είναι το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαµορφούµενη , µέση τιµή της
περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξής
και Ανταγωνιστικότητας, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρµα, οι συµµετέχοντες θα
συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή, µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία
(αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
προσφέρουν από την ως άνω τιµή αναφοράς (ενδεικτικό προϋπολογισµό της
ανάθεσης) για τα αντ΄ποιστιχα προς προµήθεια είδη.
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, σε µορφή
pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε το αναγραφόµενο ποσοστό
έκπτωσης το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος II,που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από
το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές(ή ποσοστό έκπτωσης για την προµήθεια καυσίµων) είναι
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα και β) δεν προκύπτει µε
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του
ν. 4412/2016.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς
για διάστηµα εννιά (9) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο
απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1
α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή
της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο
102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές . Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.4 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.
3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
«∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών, ήτοι στις ……………………. και ώρα...
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 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»,
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
 Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
«∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα
αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που
συνεχίζει σε επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να
συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές
και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β
στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε
την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο
µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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 ∆ιαγωνισµού και παρουσία των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις
του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύµφωνα
µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσµίας, δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση
της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα
2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους
2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
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την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
µέσω του συστήµατος.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην
παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα
µε τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013],
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η
κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
[3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
[Συµβάσεις άνω των ορίων]
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης,
δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτηµά του, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνοµης πράξης ή παράλειψης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο
4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται
ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την
επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Η αναθέτουσα αρχή , σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Π.∆.. 39/2017):
(α) κοινοποιεί την προσφυγή µέσω του συστήµατος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού
τόπου του διαγωνισµού το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών σε κάθε
ενδιαφερόµενο τρίτο ο οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής,
προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης της
προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισµού, και
(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ µέσω του συστήµατος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού
τόπου του διαγωνισµού το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής
και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόµενους τρίτους. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία
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της προσβαλλόµενης µε την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1
υποπαρ. α΄ ν. 4412/2016).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον
προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε
ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της
σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παράβολου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των
εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν
από τα έγγραφα της σύµβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο
ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της
αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών,
σύµφωνα µε το πιο πάνω άρθρο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία,
τεκµαίρεται η απόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφυγής µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος “Επικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την
υποβολή αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής και η προθεσµία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσµία
και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί
σχετικά την Α.Α. µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η
τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω προσωρινή
διαταγή, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010
όπως ισχύει.
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή
συντελούνται µετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου
ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016
3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα
ή η παράλειψη.
4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης . Το
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περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα IV της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν
προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύονται τµηµατικά, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των υλικών µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο,
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν.
4412/2016.
4.4

Υπεργολαβία

∆εν επιτρέπεται η συνολική ή τµηµατική εκχώρηση της σύµβασης
4.5

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου
οργάνου
4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε το 100% της συµβατικής
αξίας µετά την οριστική παραλαβή των τµηµατικών παραδόσεων των υλικών .
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωµή.
Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων στους φορείς υλοποίησης
της προµήθειας, να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίησης τιµών του
Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας ή τον αρµόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη,
πετρέλαιο θέρµανσης).
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (εδαφ. 7, παρ 3 άρθρου 4 του
Ν.4013 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 ( ο χρόνος , τρόπος και
διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση
της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
Οικονοµικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016).
γ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο
64 του Ν4172/13 φεκ 167α/23.07.2013 : Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις) παρακράτηση φόρου εισοδήµατος .
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται,
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
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οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες
δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα,
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε
παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας
ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
5.3

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των
συµβάσεων

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών
– αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.

6.
6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τµηµατικά τα προς προµήθεια υλικά
ως εξής :
α) Πετρέλαιο κίνησης , αµόλυβδη βενζίνη, λιπαντικά και σχετικά προϊόντα :
Θα παρέχονται :
• καθηµερινά στο πρατήριό του, σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας της
επιχείρησής του ,

(1) σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και χρόνο που θα
καθορίζονται στη σύµβαση, στα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου, εφ’
όσον το πρατήριό του βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου,
έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα
αρχή
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β) Πετρέλαιο θέρµανσής :
Θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαµενές των κτιρίων των φορέων υλοποίησης
της προµήθειας. Ο προµηθευτής θα ειδοποιείται µία (1) ηµέρα πριν για τον τόπο
παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης και την ποσότητα και θα είναι
υποχρεωµένος να τις εκτελεί το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας, αφαιρουµένων
των Σαββατοκύριακων και των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την
ειδοποίηση.
Σε περίπτωση απεργίας ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει κανονικά
την υπηρεσία µε καύσιµα.
Ο ∆ήµος ή τα Ν.Π.∆.∆. δεν υποχρεούνται να απορροφήσει το σύνολο των
ποσοτήτων των καυσίµων που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό .

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και
δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου
221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου
και το Παράρτηµα....της παρούσας (σχέδιο σύµβασης). Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον
το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Οι δειγµατοληψίες όποτε κριθεί απαραίτητο θα γίνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
και το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει
πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –
απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες –
δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή
παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα
µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε
περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών
εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές
παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για
τα δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στους καθορισµένους από την σύµβαση
χρόνους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη
σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων,
σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
πληρωµή του αναδόχου.
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή
του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι
από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου
οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την
σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

Αγαθοκλέους- Ακριτίδη Αγγέλα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΛΕΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2017
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 /

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ &
ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε κατόπιν του µε αρ. πρωτ. οικ.192924/24.12.2012
εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής, µε το οποίο κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο ∆ιονύσου
το άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε θέµα «Έγκριση των Σχεδίων
των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση Αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή
εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 240/Α’/12-12-2012), µε το οποίο η διαδικασία ανάδειξης
προµηθευτών – χορηγητών για τις προµήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των
∆ήµων πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους.
Επίσης, σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 11543/26.3.2014 Εγκύκλιο 3 της Γεν.
∆/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, η ανάδειξη των προµηθευτών –
χορηγητών των νοµικών προσώπων των δήµων για καύσιµα πραγµατοποιείται από
τους οικείους ∆ήµους.
Η δαπάνη για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών προβλέπεται να ανέλθει,
ενδεικτικά,
1. για τις ανάγκες του ∆ήµου, στο ποσό των 449.997,50 € συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων τα 129.950 € θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό
ο.ε. 2017 (µε χρέωση των Κ.Α. 10.6641.0002, 10.6643.0002, 10.6643.0003,
15.6641.0002,
20.6641.0002,
25.6641.0002,
35.6641.0002
και
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70.6641.0002) και τα 320.047,50 € αντίστοιχους κωδικούς του ο.ε 2018,
σύµφωνα µε την 119/2017 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητά της,
2. για τις ανάγκες της Α’ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής σε 94.999,68 € για
πετρέλαιο θέρµανσης (για τα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του ∆ήµου)
σύµφωνα µε την 48/2017 απόφαση του ∆.Σ. (συνεδρίαση 4/11.4.2017),
3. για τις ανάγκες της Β΄ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής σε 67.161,60 € για
πετρέλαιο θέρµανσης (για τις µονάδες β-βάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου)
σύµφωνα µε την 25/2017 απόφαση του ∆.Σ. (συνεδρίαση 3/28.3.2017), µε
την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα προµήθειας 69.960 λίτρων πετρελαίου
θέρµανσης,
4. για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία
∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» σε 45.000 € για πετρέλαιο θέρµανσης (για τα
παραρτήµατα των παιδικών σταθµών του ΝΠ) σύµφωνα µε την 26/2017
απόφαση του ∆.Σ. (συνεδρίαση 4/21.3.2017).
Οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.3463/06 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ.
114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), και
Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, µε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό,
στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο µε βάση τη
τιµή (άρθρο 86), µε την προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για τα
πετρελαιοειδή και τιµής µονάδας για τα λιπαντικά και τα υπόλοιπα προϊόντα.
Το CPV των ειδών είναι 09100000-0 µε τίτλο «Καύσιµα» και 09211000-1 µε τίτλο
«Λιπαντικά Έλαια και Λιπαντικά Μέσα».
Τα σχετικά µε την προσφερόµενη έκπτωση αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων της παρούσας µελέτης.
Η εν λόγω προµήθεια θα έχει διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της Σύµβασης
ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.

Ο Συντάξας

Μαντόπουλος Σπύρος
∆Ε 38

Θεωρήθηκε

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγoς Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ &
ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ)

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΟΜΑ∆Α Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1

Πετρέλαιο Κίνησης
400.562,50 €
2
Αµόλυβδη Βενζίνη
6.705,00 €

320.450,00 λίτρα

1,25 €/ λίτρο

4.500,00 λίτρα

1,49 € / λίτρο

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΑΣ Α1:
407.267,50 €
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1
Λιπαντικό 20W50 Diesel
3.000,00 €
2
Λιπαντικό 20W50 Βενζίνη
420,00 €
3
Λιπαντικό 10W40 Diesel
2.250,00 €
4
Λιπαντικό SAE 30
360,00 €
5
Υδραυλικό Λάδι Νο68
3.100,00 €
6
Υδραυλικό Λάδι Νο46
600,00 €
7
Λάδι 2Τ
700,00 €
8
Γράσο
1.120,00 €
9
Αντιψυκτικό
1.200,00 €
10
Παραφλού
280,00 €
11
AD BLUE
900,00 €

500 λίτρα

6,00 € / λίτρο

70 λίτρα

6,00 € / λίτρο

250 λίτρα

9,00 € / λίτρο

60 λίτρα

6,00 € / λίτρο

775 λίτρα

4,00 € / λίτρο

150 λίτρα

4,00 € / λίτρο

100 λίτρα

7,00 € / λίτρο

160 κιλά

7,00 € / κιλό

200 λίτρα

6,00 € / λίτρο

140 λίτρα

2,00 € / λίτρο

600 λίτρα

1,50 € / λίτρο

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΑΣ Α2: 13.930,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α:
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ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1
λίτρο

Πετρέλαιο Θέρµανσης
28.800,00 €

30.000 λίτρα

0,96 € /

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β
28.800,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Β
(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ)
Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%:
449.997,50 €

ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1

Πετρέλαιο Θέρµανσης
Α΄ βάθµιας Σχολικής
Επιτροπής
94.999,68 €

98.958 λίτρα

0,96 € / λίτρο

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%):
94.999,68 €

ΟΜΑ∆Α ∆: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1

Πετρέλαιο Θέρµανσης
Β΄ βάθµιας Σχολικής
Επιτροπής
67.161,60 €

69.960 λίτρα

0,96 € / λίτρο

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%):
67.161,60 €

ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ»
1
Πετρέλαιο Θέρµανσης
45.000,00 €

46.875 λίτρα

0,96 € / λίτρο

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%):
45.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Ε
(Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%):
657.158,78 €

Γενικό σύνολο: εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και
εβδοµήντα οκτώ λεπτά.

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
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Μαντόπουλος Σπύρος
∆Ε 38

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγoς Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ &
ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων για την προµήθεια καυσίµων από το ∆ήµο θα
αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα πετρελαιοειδή
(πετρέλαιο κίνησης, αµόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρµανσης).
Το εν λόγω ποσοστό θα είναι ενιαίο για τα είδη της Υπο-οµάδας Α1 (πετρέλαιο
κίνησης, αµόλυβδη βενζίνης).
Το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται σύµφωνα µε το Π∆ 173/70 στη νόµιµα
διαµορφούµενη κάθε φορά ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του είδους την ηµέρα
παράδοσής του που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό
γνώρισµά του.
Η τιµή θα πιστοποιείται από το ∆ήµο µε βάση το ∆ελτίο Τιµών που εκδίδει το
Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και θα προσκοµίζει ο
ανάδοχος προµηθευτής στο ∆ήµο µαζί µε το τιµολόγιο του.
Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες
περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά
λαµβάνεται υπόψη η αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη).
Από την ανωτέρω ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ θα αφαιρούνται ο ΦΠΑ και το ποσοστό
έκπτωσης και στο καθαρό ποσό που θα προκύπτει θα προστίθενται οι
νοµοθετηµένες κρατήσεις που βαρύνουν τους ΟΤΑ.
Η τιµή που θα δοθεί για τα λιπαντικά και τα λοιπά σχετικά προϊόντα θα είναι τιµή
µονάδας λίτρου ή κιλού σε συσκευασία για την οποία θα γίνεται σαφής αναφορά
(µονόλιτρη, τετράλιτρη, εικοσάλιτρη, κλπ) στην προσφορά του προµηθευτή.
Οι αναφερόµενες τιµές µονάδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές
προκειµένου να γίνει η σύνταξή του.
Η προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της κάθε
οµάδας της µελέτης, αλλά µπορεί να αφορούν µόνο κάποια ή κάποιες από τις
οµάδες της µελέτης και όχι όλες υποχρεωτικά.

Άρθρο 2
Η προµήθεια των αναφερόµενων υγρών καυσίµων, επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει
δεξαµενές αποθήκευσης, θα γίνεται επί πρατηρίου εφόσον ο προµηθευτής
ευρίσκεται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου.
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Εάν είναι εκτός διοικητικών ορίων, η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός του
ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων και των µηχανηµάτων στο χώρο στάθµευσης αυτών.
Η προµήθεια του πετρελαίου θέρµανσης περιλαµβάνει την παράδοσή του από τον
ανάδοχο επί της υποδοµής (κτίριο, εγκατάσταση, γήπεδο του ∆ήµου) για το οποίο
θα γίνεται κάθε φορά η παραγγελία.

Άρθρο 3
Ο ανάδοχος προµηθευτής, εάν αυτός βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του
∆ήµου, µε την προσφορά του δεσµεύεται ότι πριν την υπογραφή της σύµβασης, θα
υποδείξει, εάν αυτό του ζητηθεί από το ∆ήµο, ένα ακόµη τουλάχιστον πρατήριο
καυσίµων, µε το οποίο θα συνεργάζεται ο ίδιος, και το οποίο θα βρίσκεται σε άλλη
εντός του ∆ήµου περιοχή από την περιοχή του δικού του πρατηρίου, προκειµένου
κάποια από τα µηχανήµατα του ∆ήµου που κινούνται µε πολύ µικρές ταχύτητες και
η βάση τους βρίσκεται σε ∆ηµοτικές κοινότητες µακριά από την έδρα του
αναδόχου πρατηριούχου (τα µηχανήµατα αυτά θα τα υποδείξει ο ∆ήµος προς τον
ανάδοχο), να έχουν τη δυνατότητα να ανεφοδιάζονται σε αυτό το δεύτερο
πρατήριο.
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης είναι υποχρέωση του αναδόχου προµηθευτή
προς τον συνεργαζόµενο µε αυτόν πρατηριούχο.

Άρθρο 4
Στην επόµενη σελίδα επισυνάπτεται έντυπο Φύλλου Προσφοράς, για διευκόλυνση
των συµµετεχόντων, το οποίο καλούνται να συµπληρώσουν µε τις τιµές που
προσφέρουν και να το υποβάλλουν µε τον τρόπο που περιγράφεται στην Γενική
Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Μαντόπουλος Σπύρος
∆Ε 38

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγoς Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆νσης

Περιβάλλοντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ

45

ΕΝΙΑΙΑ

ΑΔΑ: ΩΧ9ΖΩ93-ΛΙΛ

[επί της µέσης
λιανικής τιµής
πώλησης του είδους
την ηµέρα παράδοσής
του (Π∆ 173/70)]
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΕΝ∆. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΙ
ΜΗ

ΟΜΑ∆Α Α
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α1
1
2

Πετρέλαιο Κίνησης
Αµόλυβδη Βενζίνη

356.500,00 λίτρα
5.000,00 λίτρα

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α2
1

2

3

4
5
6

Λιπαντικό
20W50 Diesel

500 λίτρα

Λιπαντικό
20W50 Βενζίνη

70 λίτρα

Λιπαντικό
10W40 Diesel

250 λίτρα

Λιπαντικό
SAE 30
Υδραυλικό
Λάδι Νο68
Υδραυλικό
Λάδι Νο46

α. 20 lt
β. 4 lt
γ. 1 lt
α.
β.

4 lt
1 lt

α. 20 lt
β. 4 lt
γ. 1 lt

60 λίτρα

α.
β.

4 lt
1 lt

775 λίτρα

α. 20 lt

150 λίτρα

α. 20 lt

7

Λάδι 2Τ

100 λίτρα

α.
β.

8

Γράσο

160 λίτρα

α. 0,8 kg

9

Αντιψυκτικό

200 λίτρα

α. 1 lt
β. 4 lt

10

Παραφλού

140 λίτρα

α.
β.

11

AD BLUE

600 λίτρα

α. 10 lt

ΟΜΑ∆Α Β
1
Πετρέλαιο Θέρµανσης 30.000,00 λίτρα
ΟΜΑ∆Α Γ
1
Πετρέλαιο Θέρµανσης 120.000,00 λίτρα
ΟΜΑ∆Α ∆
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1 lt

ΑΔΑ: ΩΧ9ΖΩ93-ΛΙΛ

1
Πετρέλαιο Θέρµανσης 120.000,00 λίτρα
ΟΜΑ∆Α Ε
1
Πετρέλαιο Θέρµανσης 20.000,00 λίτρα
ΟΜΑ∆Α ΣΤ
1

Πετρέλαιο Θέρµανσης 46.666,67 λίτρα

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Στις προσφερόµενες τιµές της υπό-οµάδας Α δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ24%
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγιος Στέφανος, …../…../………

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αριθ. πρωτ.: ……./…..............

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. ∆ιάκου
Τ.Κ.: 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μόιρα
Τηλ. 2132030613
Fax: 2132030630
E-mail: moira@dionysos.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ
Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2017-2018
(Συνολικού ποσού …………………….€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)

Στον Άγιο Στέφανο σήµερα την …../…../………. οι υπογραφόµενοι :
α)
Αφ' ενός ο ∆ήµος ∆ιονύσου, (ΑΦΜ 997690910, ∆ΟΥ Κηφισιάς) µε έδρα τον
Άγιο Στέφανο, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, νόµιµα εκπροσωπούµενος από
…………………………………………………………………………., και η πρατηριούχος εταιρεία µε την
επωνυµία:
β) ………………………………………………………….. µε Α.Φ.Μ. …………………………..,
∆ΟΥ Αγίου …………………………………………………., που εδρεύει
…………………………………………., ………………. (τηλ. ……………………………………………………),
και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από
τ……………………………………………………….. του ………………………. κάτοχο του υπ’ αριθ
∆.Α.Τ………………………………/…………………..
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Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»,
3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
4. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
και
Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων…»,
6. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
7. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
8. της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»
9. της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
10. του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα
την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209 , όπως αναδιατυπώθηκε µε την
παρ.3 του άραθρου 22 του Ν.3536/07
11. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Β) Τις αποφάσεις:
12. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων.
13. Την 119/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας .
14. Την υπ’ αριθ. 8/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
15. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο
καταχωρήθηκε
στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµόσιων
Συµβάσεων
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: ………………………………
16. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
………………..
17. Την ……/12-07-2017
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη
για την προµήθεια υγρών καυσίµων και
λιπαντικών έτους 2017-2018 και η διάθεση πίστωσης 449.997,50€ σε
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διάφορους Κ.Α. β)η υπ’ αριθ. 8/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος
γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού διεθνή µειοδοτικού
διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του
διαγωνισµού
18. Την υπ΄αριθ. ……………/……………/…........2017 διακήρυξη ηλεκτρονικού
διαγωνισµού
19. Το από ………………………………..Πρακτικό Νο1 της Ε.∆. διενέργειας
διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
20. Την υπ’ αριθ. ……………./…………. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί
έγκρισης του Πρακτικου της Επιτροπής
21. Το από ……………………. Πρακτικό Νο2 της Ε.∆. διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού
22. Την υπ’ αριθ. ………./…………………….. απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο2 της επιτροπής διενέργεια και
αξιολόγησης του διαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός.
23. Την ………../………..6 απόφαση του …….I τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, µε την οποία αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της
παρούσας σύµβασης .
Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας
διακήρυξης και µέχρι την λήξη της σύµβασης.
Συµφώνησαν ότι η προµήθεια καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης , βενζίνη αµόλυβδη
και λιπαντικών) µέχρι το ποσό των
………………………………………………………………………………………….
(………………………………………….€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ανατίθεται στην
πρατηριούχο εταιρεία «………………………………………………………………………………… » η
οποία αναλαµβάνει την προµήθεια τους στο ∆ήµο µε τους παρακάτω όρους που
γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί.

Τα προς προµήθεια είδη είναι:
Ποσότητες
(ενδεικτικές)
320.450,00 λίτρα
4.500,00 λίτρα
500 λίτρα
70 λίτρα
250 λίτρα
60 λίτρα
775 λίτρα
150 λίτρα
100 λίτρα
160 κιλά
200 λίτρα
140 κιλά
600 λίτρα

1. Πετρέλαιο Κίνησης
2. Αµόλυβδη Βενζίνη
3. Λιπαντικά 20W50 diesel
4. Λιπαντικά 20W50 βενζίνη
5. Λιπαντικό 10W40Diesel
6. Λιπαντικό SAE30
7. Υδραυλικό λάδι Νο68
8. Υδραυλικό λάδι Νο46
9. Λάδι 2Τ
10. Γράσο
11. Αντιψυκτικό
12. Παραφλού
13. AD BLUE

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η ποιότητα των καυσίµων και λιπαντικών είναι σύµφωνη µε αυτή που παράγεται
στα διυλιστήρια της χώρας και προορίζεται για την κίνηση των αυτοκινήτων του
∆ήµου.
Η τιµολόγηση των καυσίµων, σύµφωνα µε την προσφορά του προµηθευτή, θα
υπολογίζεται µε έκπτωση ……………..% στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά
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ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του είδους την ηµέρα παράδοσής του ή της
αµέσως προηγούµενης εφόσον δεν υπάρχει ∆ελτίο Τιµών της συγκεκριµένης
ηµέρας όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών
καυσίµων ή τον αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία για τα πετρελαιοειδή.
Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες
περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά
λαµβάνεται υπόψη η αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη).
Η τιµή θα πιστοποιείται από το ∆ήµο µε βάση το ∆ελτίο Τιµών που εκδίδει το
παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων και θα προσκοµίζει ο ανάδοχος
προµηθευτής στο ∆ήµο µαζί µε το τιµολόγιο του .
Η τιµές των λιπαντικών και άλλων ειδών για όλο το χρονικό διάστηµα θα είναι
σύµφωνες µε τις προσφερόµενες κάτωθι τιµές, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ . :
Λιπαντικά 20W50 diesel:

Λιπαντικά 20W50 βενζίνη:

Λιπαντικά 10W40 diesel:

α) 20 λίτρων
β) 4 λίτρων
γ) 1 λίτρου

……….€
…………€
……….€

α) 4 λίτρων
β) 1 λίτρου

………..€
……….€

α) 20 λίτρων
β) 4 λίτρων
γ) 1 λίτρου
α) 4 λίτρων
β) 1 λίτρου
α) 20 λίτρων
α) 20 λίτρων
α) 1 λίτρου
β) 0,2 λίτρα
α)0,8 κιλού
α) 1 λίτρου
β) 4 λίτρων
α) 1 λίτρου
β) 4 λίτρων
α) 10 λίτρων

Λιπαντικό SAE30:
Υδραυλικό λάδι Νο68:
Υδραυλικό λάδι Νο46:
Λάδι 2Τ:
Γράσο:
Αντιψυκτικό:
Παραφλού:
AD BLUE

…………€
…………€
………….€
…………€
………€
……….€
……….€
………€
………€
……….€
………..€
…………€
………..€
…………..€
…………. €

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή
του παρόντος ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.
Η τιµολόγηση θα γίνεται δύο φορές τον µήνα (15 και 30/µήνα) και η πληρωµή της
αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται σε διάστηµα ενός µηνός από την
τιµολόγησή τους.
Τα καύσιµα κίνησης των οχηµάτων και τα λιπαντικά θα παραδίδονται στο πρατήριο
του Προµηθευτή.
Κάθε φορά που τα οχήµατα θα τροφοδοτούνται µε καύσιµα , ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να εκδίδει δελτίο αποστολής επί του οποίου θα αναγράφεται ο
αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος και θα προσυπογράφει ο οδηγός του
οχήµατος.
Προκειµένου ο προµηθευτής να χορηγήσει καύσιµα κίνησης , απαιτείται η
προσκόµιση έγγραφης εντολής από το γραφείο κίνησης.
Στην περίπτωση απεργιών ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα το
∆ήµο και να µεριµνά για την τροφοδοσία ορισµένων αυτοκινήτων του (
πυροσβεστικά, απορριµµατοφόρα κλπ ).
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο Προµηθευτής
κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………………… εγγυητική επιστολή της τράπεζας
…………………… ποσού ……………………€ ευρώ.
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Η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους
συµβαλλόµενους, υπογράφεται νόµιµα από αυτούς σε τέσσερα (4) όµοια
πρωτότυπα από τα οποία τρία (3) κρατά ο ∆ήµος και ένα (1) παίρνει ο
Προµηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος

Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγιος Στέφανος, …../…../………

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αριθ. πρωτ.: ……./…..............

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. ∆ιάκου
Τ.Κ.: 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μόιρα
Τηλ. 2132030613
Fax: 2132030630
E-mail: moira@dionysos.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ
Προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης
(Συνολικού ποσού …………………………€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)
Στον Άγιο Στέφανο σήµερα την …../…../………. οι υπογραφόµενοι :
α)
Αφ' ενός ο ∆ήµος ∆ιονύσου, (ΑΦΜ 997690910, ∆ΟΥ Κηφισιάς) µε έδρα τον
Άγιο Στέφανο, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, νόµιµα εκπροσωπούµενος από
……………………………………………………………………………, και η πρατηριούχος εταιρεία µε
την επωνυµία:
β) ………………………………………………………….. µε Α.Φ.Μ. …………………………..,
∆ΟΥ Αγίου …………………………………………………., που εδρεύει
…………………………………………., ………………. (τηλ. ……………………………………………………),
και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από
τ……………………………………………………….. του ………………………. κάτοχο του υπ’ αριθ
∆.Α.Τ………………………………/…………………..
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
24. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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25. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»,
26. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
27. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
28. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
και
Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων…»,
29. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
30. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
31. της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»
32. της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
33. του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα
την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209 , όπως αναδιατυπώθηκε µε την
παρ.3 του άραθρου 22 του Ν.3536/07
34. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Β) Τις αποφάσεις:
35. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων.
36. Την 119/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας .
37. Την υπ’ αριθ. 8/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
38. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο
καταχωρήθηκε
στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµόσιων
Συµβάσεων
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: ………………………………
39. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
………………..
40. Την ……/12-07-2017
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη
για την προµήθεια υγρών καυσίµων και
λιπαντικών έτους 2017-2018 και η διάθεση πίστωσης 449.997,50€ σε
διάφορους Κ.Α. β)η υπ’ αριθ. 8/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος
γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού διεθνή µειοδοτικού
διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του
διαγωνισµού
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41. Την υπ΄αριθ. ……………/……………/…........2017 διακήρυξη ηλεκτρονικού
διαγωνισµού
42. Το από ………………………………..Πρακτικό Νο1 της Ε.∆. διενέργειας
διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
43. Την υπ’ αριθ. ……………./…………. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί
έγκρισης του Πρακτικου της Επιτροπής
44. Το από ……………………. Πρακτικό Νο2 της Ε.∆. διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού
45. Την υπ’ αριθ. ………./…………………….. απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο2 της επιτροπής διενέργεια και
αξιολόγησης του διαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός.
46. Την ………../………..6 απόφαση του …….I τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, µε την οποία αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της
παρούσας σύµβασης .
Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας
διακήρυξης και µέχρι την λήξη της σύµβασης.
Συµφώνησαν ότι η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης µέχρι το ποσό των
……………………………………………………………………………. ευρώ (………………………..€) πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ ανατίθεται στην πρατηριούχο εταιρεία
«…………………………………………» η οποία αναλαµβάνει την προµήθεια αυτού στο ∆ήµο
µε τους παρακάτω όρους που γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί.

Το προς προµήθεια είδος είναι:
Ποσότητα
(ενδεικτική)
………………. λίτρα

14. Πετρέλαιο Θέρµανσης

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή
του παρόντος ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του πετρελαίου θέρµανσης θα είναι σύµφωνες µε τις
ισχύουσες διατάξεις.

Θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαµενές των κτιρίων των φορέων υλοποίησης της
προµήθειας. Ο προµηθευτής θα ειδοποιείται µία (1) ηµέρα πριν για τον τόπο
παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης και την ποσότητα και θα είναι υποχρεωµένος
να τις εκτελεί το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας, αφαιρουµένων των
Σαββατοκύριακων και των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την
ειδοποίηση.
Η τιµολόγηση του, σύµφωνα µε την προσφορά του προµηθευτή, θα υπολογίζεται
µε έκπτωση …………..% στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του είδους την ηµέρα παράδοσής του ή της αµέσως
προηγούµενης εφόσον δεν υπάρχει ∆ελτίο Τιµών της συγκεκριµένης ηµέρας όπως
αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον
αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
για τα πετρελαιοειδή.
Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες
περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά
λαµβάνεται υπόψη η αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη).
Η τιµή θα πιστοποιείται από το ∆ήµο µε βάση το ∆ελτίο Τιµών που εκδίδει το
παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων και θα προσκοµίζει ο ανάδοχος
προµηθευτής στο ∆ήµο µαζί µε το τιµολόγιο του .
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Η τιµολόγηση θα γίνεται τµηµατικά και η πληρωµή της αξίας του υπό προµήθεια
είδους θα γίνεται σε διάστηµα ενός µηνός από την τιµολόγηση του.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο Προµηθευτής
κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………. εγγυητική επιστολή του
…………………………………………. ποσού …………………€ ευρώ.
Η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους
συµβαλλόµενους, υπογράφεται νόµιµα από αυτούς σε τέσσερα (4) όµοια
πρωτότυπα από τα οποία τρία (3) κρατά ο ∆ήµος και ένα (1) παίρνει ο
Προµηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος

Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δηµοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθµός της προκήρυξης
41990
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
URL της ΕΕ
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες
µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσηµη ονοµασία:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Χώρα:
Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων
Τίτλος:
Προµήθεια πετρελαίου κίνησης
Σύντοµη περιγραφή:
Ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης»,
µε το σύστηµα που περιλαµβάνει σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της
τιµής και συγκεκριµένα µε κριτήριο αξιολόγησης το µικρότερο ποσοστό κέρδους
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ως προς την επίσηµη τιµή της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Επωνυµία:
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων
προστατευόµενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
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Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε
το µέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και
υπογράψτε το µέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
από κοινού µε άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προµήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου:
Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά:
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
#1
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό
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φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
Όνοµα
Επώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο µέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους,
καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του
οικονοµικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία από τις σχετικές
οντότητες.
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
• (Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της
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σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων:
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και
Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
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∆ιαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονοµικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
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Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
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της περιόδου αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε σ` να τα περιγράψετε
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων µε
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
µέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
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ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος
µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος
--Ενεχόµενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
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εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος
--Ενεχόµενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
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παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τοµέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
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εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προµήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύµβασης
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούµενων εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονοµικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
∆: Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού
Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης;
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο
Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος
µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν
να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
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ακόλουθα κριτήρια επιλογής
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Λήξη
Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθµός των υποψηφίων µε τον
ακόλουθο τρόπο:
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή άλλες
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο
οικονοµικός φορέας έχει τα απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν
αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική
εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ...
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[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραποµπή στη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ηµεροµηνία
Τόπος
Υπογραφή

3)

α/α
1
2
3
α/α
1
2

Συγκροτεί την επιτροπή και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ονοµατεπώνυµο
Ιδιότητα
Ιωσηφίδου Σοφία
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Μέξης Ευάγγελος
ΜΕΛΟΣ
Μαρουλάκη Ζωή
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ονοµατεπώνυµο
Ιδιότητα
Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά
ΜΕΛΟΣ
Παπαϊωάννου Μαρία
ΜΕΛΟΣ
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κα Ιωσηφίδου Σοφία.

Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος,
ο ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος και µεταξύ οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που
έχει περισσότερα χρόνια στο βαθµό.
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν
ακολουθεί την οριζόντια αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωµατικό µέλος
αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/8-8-2017.
4)

Εγκρίνει τη δαπάνη για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και
Λιπαντικών Έτους 2017-2018» του ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει
πίστωση ποσού €449.997,50 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, εκ των
οποίων
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1. τα €127.037,28 σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. (µε τις αναγραφόµενες
ονοµασίες και ποσά) ο.ε. 2017 και την εξόφληση των σχετικών
δαπανών
1. €7.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0002 µε τίτλο
«Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση
Μεταφορικών Μέσων»,
2. €25.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.002 µε τίτλο
«Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και Φωτισµό»,
3. €4.950,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0003 µε τίτλο
«Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και Φωτισµόσυν/νη»,
4. €8.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0002 µε τίτλο
«Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση
Μεταφορικών Μέσων»,
5. €13.435,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0002 µε τίτλο
«Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση
Μεταφορικών Μέσων»,
6. €5.652,28 σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0002 µε τίτλο
«Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση
Μεταφορικών Μέσων»,
7. €50.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0002 µε τίτλο
«Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση
Μεταφορικών Μέσων»,
8. €13.00,00 σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0002 µε τίτλο
«Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση
Μεταφορικών
Μέσων»
2. τα 322.960,22 € σε βάρος αντίστοιχων Κ.Α. ο.ε. 2018 ύστερα από
την έγκριση του π/υ ο.ε. 2018.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια»
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα.
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Στάικος Θεόδωρος.
∆ήµαρχος
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- ∆/νση Περιβάλλοντος.
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