
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρίο 28.07.2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ                     
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ: 60375  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΔΑ : 942Ο4691Ω2-9ΨΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑΜ : ………………

Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 89
Τ.Κ.: 26500  Ρίο 

ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 6/2021

Πληροφορίες: Ι.Χαρακίδας,
                       Α. Παλαιολογόπουλος
Τηλ:. 2610966710, 2610966870
Email: propat@oaed.gr
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &                        
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20.08.2021  & ώρα : 15:00

Προϋπολογισμός - χρηματοδότηση  : «172.590,00» € πλέον ΦΠΑ ήτοι «214.011,60» €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια Σύμβασης:  

Από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι 31.12.2021
με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης με μονομερή
έγγραφη  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής, αν
δεν  διατεθούν  οι  εγκεκριμένες  ποσότητες  εντός  του
2021.  

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο Από  02.08.2021 μέχρι 06.08.2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  

28.07.2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη 
του ΚΗΜΔΗΣ

28.07.2021

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 26.08.2021
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Έχοντας  υπόψη την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄  εξουσιοδότηση  αυτής  εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις :

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

2. του  Ν.  4782/2021  “Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία”,

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

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

5. του  Ν.4152/2013 (ΦΕΚ  107/Α/09-05-2013)  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» ,

6. του  άρθρου 35  N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013),  με  τις  οποίες  ο  ΟΑΕΔ κατέστη
καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ,

7. του Ν.4129/2013  (ΦΕΚ/Α/52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
και τις  διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-04-2014),

8.του  Ν.  4024/2011 (άρθρ.26)   (ΦΕΚ/Α/226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

9. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10. του  Ν.  3861/2010 (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση
νόμων και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  και τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ 21-11-2013),

11. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), 

12. του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

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

14. του  Π.Δ.  39/2017 (ΦΕΚ  Α/64/4-5-2017)  «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»,

15. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

16. του  Π.Δ.  28/2015 (Α'  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία», 

17. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (Α΄150),

18. της υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφασης του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
(ΦΕΚ 754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμό. 191041/24-07-2003 Υ.Α. του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

19. της  οδηγίας 2014/24/ΕΕ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας
2004/18/ΕΚ, ως ισχύει

20. της Υ.Α. 76928/13-7-2021 (ΦΕΚ Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
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21. της  Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»,

22. του άρθρου 26 Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α/107) «Προμήθειες πετρελαιοειδών και τροφίμων»

23.  του  Ν.  4320/2015 (άρθρ.37)  «Ρυθμίσεις  για  τη  λήψη  άμεσων  μέτρων  για  την
αντιμετώπιση  της  ανθρωπιστικής  κρίσης,  την  οργάνωση  της  Κυβέρνησης  και  των
Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α΄/2015),

24. του άρθρ. 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93), όπου αναφέρεται «……….ότι το ανωτέρω
ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%),

25.  του  Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,

26. του  Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013)  «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 που τροποποίησε το
άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ 15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»,

27. του  Ν.  3548/2007  ΦΕΚ  68/Α/20-3-07  καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του
Δημοσίου στο Νομαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις  διατάξεις του άρθρου 12 Ν.3688/2008 (ΦΕΚ Α /163/5-8-2008) και τις  διατάξεις του
άρθρου 46 Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α/163/4-9-2009), 

28.  του  Π.Δ.  136/31-12-2011 (ΦΕΚ  Β’  267)  «Περί  καθορισμού  κατώτατου  ύψους  των
δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

29. του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Π.Δ. 85/2012 & Π.Δ. 189/2009,

30. του  Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29-06-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές
συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138),

31. του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για
την  καθιέρωση  του  τυποποιημένου  εντύπου  για  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Προμήθειας,

32. την  Υ.Α.  Φ.404/163/2013  (Β΄401) «Ρυθμίσεις  για  α)  τη  διαδικασία  και  τον  τρόπο
ηλεκτρονικής  επιβεβαίωσης  της  λήψης  και  της  ασφαλούς  χρονοσήμανσης,  β)  τις
προδιαγραφές  και  τα  πρότυπα  του  συστήματος  για  τη  γνωστοποίηση  εγγράφων  σε
φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ»

33. των άρθρων 40 και 41 ΠΔ 173/90 (ΦΕΚ/Α/62/10-04-1990) ως ισχύουν,

34. του  Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’/2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις» ως ισχύουν,

35. του  Π.Δ.  118/2006 «Όροι  λειτουργίας  κλπ  αντλιών-πρατηρίων  υγρών  καυσίμων»  ως
ισχύουν,

36. της Υ.Α. Δ2/16570/7-9-2005 (ΦΕΚ 1306/Β’/16-9-2005) «Κανονισμός Αδειών» ως ισχύει,

37. της  Κ.Υ.Α.  Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ  1980/Β'/21-12-2010)  «Διαδικασίες  και
προδιαγραφές  εγκατάστασης,  και  ελέγχου  ολοκληρωμένων  συστημάτων
παρακολούθησης  εισροών  −  εκροών  στα  πρατήρια  υγρών  καυσίμων.  Απαιτήσεις
συμμόρφωσης,  καταγραφής,  λειτουργίας  και  διασφάλισης  των  μετρήσεων  και
ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», ως ισχύουν,

38. της  Υ.Α.  16115/563/25.04.2019 έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για  το  έτος  2021 σε
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1611.00 του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ,
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39. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της  παρούσας,  καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,
κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

40. του  με  αρ.  44233/04.07.2021  πρωτογενούς  αιτήματος  της  υπηρεσίας  (ΑΔΑM:
21REQ008943569),

41. την αρ  650/20-7-2021 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: Ψ5ΘΨ4691Ω2-
53Φ),

42. της  με  αρ.  3592/68/29-6-2021 απόφασης  του  Δ.Σ.  του  Οργανισμού,  με  την  οποία
εγκρίθηκε  η  διενέργεια  και  το  σχέδιο  τεύχους  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  δημόσιου
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την  «Προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας
της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Πελοποννήσου  για  το  έτος  2021»,  συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 172.590,00 € πλέον του ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού
των 214.011,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για
την  κάλυψη  των  αναγκών  των  Υπηρεσιών  του  Οργανισμού  αρμοδιότητας  της  Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πελοποννήσου, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Δυτικής
Ελλάδος και Πελοποννήσου για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού  
των 172.590,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού των 214.011,60 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%,  με  κριτήριο  ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά
βάσει μόνο της τιμής και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.prο-
mitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35 ) ημερών, από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Τα πρωτότυπα έγγραφα, όπου απαιτείται, θα κατατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελο-
ποννήσου, Τμήμα Προμηθειών, οδός Λ. Αθηνών 89, Τ.Κ. 26500 Ρίο, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (πληροφορίες τηλ. 2610966710, 2610966870).
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ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ

ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Διαδικτυακή

πύλη
www  .  promitheus  

.  gov  .  gr   του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

28.07.2021

ΗΜΕΡΑ :
ΤΕΤΑΡΤΗ 

28.07.2021

ΗΜΕΡΑ:
ΤΕΤΑΡΤΗ

20.08.2021

ΗΜΕΡΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ : 15:00

26.08.2021

ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ.

ΩΡΑ : 09:00
(Τέσσερις (4) εργάσιμες

ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής

προσφορών) 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

4. Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέχονται  καθ΄  οιονδήποτε  άλλο  τρόπο,  εκτός  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται
εκπρόθεσμες  και  είτε  επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγιστούν,  εφόσον  αποσταλούν
αποκλειστικά  εγγράφως,  είτε  δεν  γίνονται  αποδεκτές  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ,  εφόσον  αποσταλούν
ηλεκτρονικά. 

5. Ο χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 36, 37, 258 και 259 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από το
Ν.  4782/2021  και  ισχύει  και  το  άρθρο  6  της  Υ.Α  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  /Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»  και  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  της  ΥΑ
56902/215/19.05.2017  (ΦΕΚ  1924/β/2-6-2017)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

6. Οι  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης  παρέχονται,  σύμφωνα  με  την  υπό  στοιχεία  ΥΑΠ/
Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντί-
στοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό
χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με ηλεκτρονική επιβεβαίωση
λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη
χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η παρέμβαση στη
διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

7. Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  οφείλεται  σε
γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως
για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων
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συμμετοχής,  όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της.  Η
ανωτέρω  αδυναμία  πιστοποιείται,  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  γενικών
υπηρεσιών,  από  τη  Διεύθυνση  Διαχείρισης,  Ανάπτυξης  και  Υποστήριξης  του  ΕΣΗΔΗΣ  της
Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής
Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης  του  Υπουργείου  Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει
τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
8. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη  από πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής
υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα
τους στην Ελλάδα, αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(http://www  .  eet  .  gr  /  opencms  /  EETT  /  ElectronicCommunications  /  DigitalSignaturesSupervised  .  list  .  ht  
ml).  Στη  συνέχεια  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή  πύλη  –
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στις διατάξεις της
ΥΑ  56902/215/19-05-2017  (ΦΕΚ  1924/β/2-6-2017)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»,  ως
αναλυτικά ορίζεται στο κεφάλαιο 2.4.2 της παρούσας Προκήρυξης «Χρόνος & Τρόπος Υποβολής
των Προσφορών».
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας καθώς
και  τις  Ενότητες  και  Παραρτήματα  που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής . 
10.  Εφόσον  από  τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς  ζητηθούν  εγκαίρως
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό (π.χ. σχετικά με
τις  τεχνικές  προδιαγραφές  ή/και  οποιοδήποτε  δικαιολογητικό),  ισχύουν  τα  καθοριζόμενα  στο
άρθρο 67 (παρ.2) του ν. 4412/2016.   
11. Επίσης, εάν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της διακήρυξης
του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης.
12. Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  από  την  υπογραφή  της  έως  την  31.12.2021, με
δυνατότητα  τρίμηνης  παράτασης  στην  περίπτωση,  που  δεν  διατεθούν  οι  εγκεκριμένες
ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης εντός του 2021 και χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού, με
μονομερή έγγραφη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  ,   μετά από σχετική γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου και εγκριτική απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.
13. Η  παρούσα  σύμβαση  υποδιαιρείται  στα  κάτωθι επτά  (7)  τμήματα,  ανάλογα  με  την
Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο, που υπάγονται οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Υπηρεσίες: 1) ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 2) ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3) ΚΕΤΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΕΠΑ.Σ, ΚΕΚ, ΙΕΚ),
4) ΚΕΤΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 5) ΚΠΑ 2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Συνολική ποσότητα: 37.200 λίτρα  με εκτιμώμενη αξία: 40.920,00€ πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
Υπηρεσίες: 1) ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ, 2) ΚΕΤΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (ΕΠΑ.Σ, ΚΕΚ, ΙΕΚ), ΚΠΑ 2 ΠΑΤΡΑΣ
Συνολική ποσότητα: 22.000 λίτρα  με εκτιμώμενη αξία: 24.200,00€ πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
Υπηρεσίες: 1) ΚΕΤΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (ΕΠΑ.Σ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΚΠΑ2), 2) ΚΠΑ 2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ  
Συνολική ποσότητα: 32.000 λίτρα  με εκτιμώμενη αξία: 35.200,00€ πλέον ΦΠΑ
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ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Υπηρεσίες: 1) ΚΕΤΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, 2) ΚΠΑ 2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Συνολική ποσότητα: 13.500 λίτρα  με εκτιμώμενη αξία: 14.850,00€ πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 5: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσίες: 1) ΚΠΑ 2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Συνολική ποσότητα: 4.200 λίτρα  με εκτιμώμενη αξία: 4.620,00€ πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Υπηρεσίες: 1) ΚΠΑ 2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 2) ΚΕΤΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΕΠΑΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ)
Συνολική ποσότητα: 33.000 λίτρα  με εκτιμώμενη αξία: 36.300,00€ πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 7: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Υπηρεσίες: 1) ΚΕΤΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Συνολική ποσότητα: 15.000 λίτρα με εκτιμώμενη αξία: 16.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

14. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα της σύμβασης.

15. Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα (και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά Τμήμα),

δηλ. η κατακύρωση μπορεί να γίνει σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. 

16. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

17. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερο-

λογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής

των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου

απορρίπτεται. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή προ της λήξης τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προ-

βλεπόμενη από την Παρούσα Διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση

που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η ανα-

θέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπη-

ρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμ-

μετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

18. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις / Κοινο-

πραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί , που πληρούν τους όρους, της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου

να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο

εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία

για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

19.  Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού ή
φυσικού προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές.
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20. Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  μόνο  ηλεκτρονικά  και  στην
ελληνική  γλώσσα,  το  αργότερο μέχρι  και  δέκα (10)  ημέρες πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό
αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής
διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα
συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο,  δεν  εξετάζονται.  Κανένας  προσφέρων  δεν
μπορεί,  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεστεί  προφορικές  απαντήσεις  εκ  μέρους  της
αναθέτουσας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Όταν τα σχετικά αιτήματα έχουν ζητηθεί εγκαίρως από τον οικονομικό φορέα, η αναθέτουσα οφεί-

λει να απαντά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της  προθεσμίας που ορίζεται για την πα-

ραλαβή των προσφορών (άρθρο 67 παρ.2 Ν.4412/2016) .

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών (άρ-

θρο 60 παρ.3 Ν.4412/2016), ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν

να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις

ακόλουθες περιπτώσεις:

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

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

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθη-

καν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία

για  την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών,  δεν απαιτείται  παράταση των προθε-

σμιών. 

21. Αν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της διακήρυξης του δια-

γωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανε-

πιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιον-

δήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης. 

22. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναβάλει τη σχετική διαδικα-

σία,  μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του

Ν.4412/2016 και  χωρίς υποχρέωση  για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης εκ

του λόγου αυτού στους υποψηφίους.

23. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης

και των Παραρτημάτων αυτής που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος αυτής ως εξής:
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’   : ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩ-

ΣΗΣ (συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα)

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’   : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’   : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Όλοι  οι  όροι  της παρούσας Διακήρυξης θεωρούνται  ουσιώδεις και  απαράβατοι.

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν πλήρως τους όρους αυτούς, απορρίπτονται.

24. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί:

1. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

2. στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και

3. στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, www.oaed.gr, στην κατηγορία: Νέα & Ανακοινώσεις /

Προμήθειες - Διαγωνισμοί / Ανοικτοί Διαγωνισμοί.

Π  ερίληψη   της Διακήρυξης   εκτός του ΚΗΜΔΗΣ   θα δημοσιευτεί  : 

1. στον τοπικό τύπο  

2. στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Τέλος,  η δαπάνη των  δημοσιεύσεων  στον Ελληνικό  Τύπο,  θα  βαρύνει  σε  κάθε

περίπτωση τον Ανάδοχο (ν. 3548/2007) .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΔΗ
(ψηφιακή υπογραφή) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚA  ΣΤΟΙΧΕIΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  για  την  κάλυψη  των
αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της
Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Πελοποννήσου,  που  υπάγονται
στη χωρική αρμοδιότητα  των Περιφερειών  Δυτικής  Ελλάδος
και Πελοποννήσου για το έτος 2021

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
βάσει μόνο της τιμής

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

EL632 Αχαΐας

ΚΩΔΙΚΟI NUTS ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

EL631 Αιτωλοακαρνανίας

EL632 Αχαΐας

EL633 Ηλείας

EL651 Αργολίδας

EL652 Κορινθίας

EL653 Αρκαδίας

EL653 Μεσσηνίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των «172.590,00» € 
πλέον του ΦΠΑ ή «214.011,60» € συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24%. 
(απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 650/20-7-2021) 
ΚΑΕ 1611.00 “Προμήθεια υγρών καυσίμων” 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι 31.12.2021 με 
δυνατότητα τρίμηνης παράτασης με μονομερή έγγραφη 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν δεν διατεθούν οι 
εγκεκριμένες ποσότητες εντός του 2021.  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη 
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙ  O  ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   : 
Περ/κή Δ/ση Πελ/νήσου,  Λ. Αθηνών 89, 26500  Ρίο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή : 28.07.2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή :  20.08.2021,   ΩΡΑ : 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων 
θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 
26.08.2021. ώρα Ελλάδος 09:00 π.μ

A/A  Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 135625
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ΓΕΝΙΚA  ΣΤΟΙΧΕIΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  για  την  κάλυψη  των
αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της
Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Πελοποννήσου,  που  υπάγονται
στη χωρική αρμοδιότητα  των Περιφερειών  Δυτικής  Ελλάδος
και Πελοποννήσου για το έτος 2021

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
βάσει μόνο της τιμής

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

EL632 Αχαΐας

ΚΩΔΙΚΟI NUTS ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

EL631 Αιτωλοακαρνανίας

EL632 Αχαΐας

EL633 Ηλείας

EL651 Αργολίδας

EL652 Κορινθίας

EL653 Αρκαδίας

EL653 Μεσσηνίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό  των «172.590,00» €
πλέον του  ΦΠΑ  ή  «214.011,60» €  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%. 
(απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 650/20.07.2021) 
ΚΑΕ 1611.00 “Προμήθεια υγρών καυσίμων” 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  μέχρι  31.12.2021 με
δυνατότητα τρίμηνης παράτασης με μονομερή έγγραφη
απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής, αν  δεν  διατεθούν  οι
εγκεκριμένες ποσότητες εντός του 2021  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική  υποβολή:  Στη  διαδικτυακή  πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙ  O  ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   : 
Περ/κή Δ/ση Πελ/νήσου,  Λ. Αθηνών 89, 26500  Ρίο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή :  27.07.2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή : 20.08.2021,   ΩΡΑ : 15:00 μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων
θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , την
26.08.2021 ώρα Ελλάδος 09:00 π.μ

A/A  Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 135625
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού
Δυναμικού  –  Περιφερειακή  Διεύθυνση
Πελοποννήσου

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Αθηνών 89

Πόλη Ρίο

Ταχυδρομικός Κωδικός 26500

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL632 Αχαϊα 

Τηλέφωνο 2610966710, 2610966870

Φαξ 2610966724

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο patra@oaed.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Ι. Χαρακίδας , Α. Παλαιολογόπουλος

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και ανήκει στους
φορείς  Γενικής  Κυβέρνησης  και  συγκεκριμένα  στον  υποτομέα  Οργανισμών  Κοινωνικής
Ασφάλισης.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών .

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση  :
www.promitheus.gov.gr 
γ) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση του πίνακα
Στοιχείων Αναθέτουσας Αρχής.

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4782/2021 και ισχύει. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού. 
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Η δαπάνη,  της εν λόγω σύμβασης,  θα βαρύνει  τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε)  1611.00
σχετικής πίστωσης του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Οργανισμού. 

1.3  Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών

των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Πελοποννήσου,

που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου,

για το έτος 2021. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) τμήματα, ανάλογα με την Περιφερειακή

Ενότητα και τους Δήμους, που υπάγονται οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, ως εξής:

Τ
Μ

Η
Μ

Α

ΠΕΡ/ΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΑ

 ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ

ΦΠΑ 24%

1 Αιτ/νίας

ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.000 7.700,00 9.548,00

ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7.000 7.700,00 9.548,00

ΚΕΤΕΚ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ
(ΕΠΑΣ,KEK,ΙΕΚ)

18.000 19.800,00 24.552,00

ΚΕΤΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3.200 3.520,00 4.364,80

ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.000 2.200,00 2.728,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 37.200 40.920,00 50.740,80

2 Αχαΐας

ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.000 5.500,00 6.820,00

ΚΕΤΕΚ  ΠΑΤΡΑΣ  (ΕΠΑΣ,
ΙΕΚ,ΚΕΚ)

12.000 13.200,00 16.368,00

ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ 5.000 5.500,00 6.820,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 22.000 24.200,00 30.008,00

3 Ηλείας

ΚΕΤΕΚ  ΠΥΡΓΟΥ  (ΕΠΑΣ,
ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΚΠΑ2)

30.000 33.000,00 40.920,00

ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2.000 2.200,00 2.728,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 32.000 35.200,00 43.648,00

4 Αργολίδας
ΚΕΤΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10.500 11.550,00 14.322,00

ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3.000 3.300,00 4.092,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 13.500 14.850,00 18.414,00

5 Κορινθίας ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4.200 4.620,00 5.728,80

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 4.200 4.620,00 5.728,80

6 Αρκαδίας

ΚΠΑ 2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5.000 5.500,00 6.820,00

ΚΕΤΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΕΠΑΣ,
ΙΕΚ, ΚΕΚ)

28.000 30.800,00 38.192,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 33.000 36.300,00 45.012,00

7 Μεσσηνίας ΚΕΤΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 15.000 16.500,00 20.460,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 15.000 16.500,00 20.460,00
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 156.900 172.590,00 214.011,60

Επισημαίνεται ότι η εκτιμώμενη αξία των τμημάτων της σύμβασης έχει υπολογιστεί με βάση τιμή

πώλησης  πετρελαίου  θέρμανσης  1,10€   ανά  λίτρο  (ενδεικτική  τιμή  χωρίς  ΦΠΑ).Το  προς

προμήθεια  είδος  κατατάσσεται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων

συμβάσεων (CPV): 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα της σύμβασης (αλλά για

το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά τμήμα), κατά συνέπεια η κατακύρωση μπορεί να γίνει

σε έναν  ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

Η ανάθεση θα γίνει ανά Τμήμα και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά Τμήμα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  έως την 31.12.2021,  με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης

με μονομερή έγγραφη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην περίπτωση, που δεν καταστεί

δυνατόν να διατεθούν οι εγκεκριμένες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης εντός του 2021. Κατά

τον  χρόνο  παράτασης  της  σύμβασης  δεν  θα  υπάρξει  υπέρβαση  της  προϋπολογιζόμενης

δαπάνης προμήθειας, όπως ορίζεται ανωτέρω για κάθε Υπηρεσία.

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη

προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

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 οι διατάξεις και

αποφάσεις που αναφέρονται ρητά στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την

προκήρυξη  του  διαγωνισμού  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της

παρούσας,  καθώς  και  το  σύνολο  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20.08.2021 και ώρα 15:00 μμ

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

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

ως άνω συστήματος, την  26.08.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα:  09:00 πμ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης : 

1. καταχωρήθηκε  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

2. καταχωρήθηκε  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικού  Δημοσίου

Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 1356253

καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.oaed.gr
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στην  διαδρομή:  Νέα  &  Ανακοινώσεις  ► Προμήθειες  –Διαγωνισμοί  ► ΕΠΙΛΟΓΉ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ► ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΝΤΎΠΟΥ (ΒΆΣΕΙ  ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, αρχείο PDF).

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης:

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

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

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

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο

(ν. 3548/2007). 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

επιλεγούν,   τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,

το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και

εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος  Α του  ν.

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που

επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

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

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

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

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

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

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη

χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  και  στην  ελληνική

γλώσσα,  το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της

Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής

συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό

αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής

διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει

δεν  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο,  δεν  εξετάζονται.  Κανένας  προσφέρων δεν  μπορεί,  σε

οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί  προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας,

σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Όταν τα σχετικά  αιτήματα  έχουν ζητηθεί  εγκαίρως από τον οικονομικό  φορέα,  η  αναθέτουσα

οφείλει να απαντά το αργότερο έξι   (6) ημέρες   πριν τη λήξη της  προθεσμίας που ορίζεται για την

παραλαβή των προσφορών (άρθρο 67 παρ.2 Ν.4412/2016) .

Η αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των προσφορών

(άρθρο 67 παρ.3 & αρ. 121 παρ. 5 του  Ν.4412/2016), ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι

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

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α)  Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό

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

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β)  Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  που

ζητήθηκαν 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 προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

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

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

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε

με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή

τους  στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε  από πρόσωπο αρμόδιο  κατά τις  διατάξεις  της

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί

το έγγραφο (άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου

43 Ν.4605/2019).

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). Τα

αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα

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

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 80 παρ.

10 ν. 4412/2016)

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 εγγυήσεις  των παρ.  2.2.2 και  4.1.  εκδίδονται  από πιστωτικά  ή χρηματοδοτικά  ιδρύματα ή

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.

4364/2016 (Α` 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό.

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
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και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφο-

νται μετά από 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 (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατα-

σκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοι-

πών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),

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,

ζ) τους όρους ότι:  αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτεί-

ται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως (δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που πα-

ρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) και ββ) ότι σε περίπτωση κα-

τάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της διακήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφορών 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 σύμβασης.

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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  V   της παρούσας     

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

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

εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες  χώρες που έχουν υπογράψει  και  κυρώσει  τη ΣΔΣ,  στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης

δημοσίων συμβάσεων.

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

δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε

Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Ένωση υποχρεούται να συστήσει Κοινοπραξία και να

προσκομίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό.

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

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

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,

που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Πιο αναλυτικά:

-  Για  το  Τμήμα  1  της  σύμβασης το  ύψος  της  εγγύησης συμμετοχής  ανέρχεται  στο  ποσό των

οκτακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών «818,40 €».

-  Για  το  Τμήμα  2  της  σύμβασης το  ύψος  της  εγγύησης συμμετοχής  ανέρχεται  στο  ποσό των

τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ «484,00 €».

-  Για το  Τμήμα 3  της  σύμβασης το  ύψος της  εγγύησης συμμετοχής  ανέρχεται  στο ποσό των

επτακοσίων τεσσάρων ευρώ «704,00 €».

-  Για  το  Τμήμα  4  της  σύμβασης το  ύψος  της  εγγύησης συμμετοχής  ανέρχεται  στο  ποσό των

διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ «297,00 €».

-  Για  το  Τμήμα  5  της  σύμβασης το  ύψος  της  εγγύησης συμμετοχής  ανέρχεται  στο  ποσό των

ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών «92,40 €».

-  Για  το  Τμήμα  6  της  σύμβασης το  ύψος  της  εγγύησης συμμετοχής  ανέρχεται  στο  ποσό των

επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ «726,00 €».

-  Για  το  Τμήμα 7  της  σύμβασης το  ύψος της  εγγύησης συμμετοχής  ανέρχεται  στο  ποσό των

τριακοσίων τριάντα ευρώ «330,00 €».

-Στην περίπτωση προσφοράς για το σύνολο της σύμβασης (για όλα τα τμήματα της σύμβασης)

το  ύψος  της  εγγύησης  συμμετοχής  ανέρχεται  στο  ποσό των  τριών χιλιάδων τετρακοσίων

πενήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά «3.451,80 €».

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

χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά

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

προσφέροντα  να  παρατείνει,  πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς και  της

εγγύησης συμμετοχής.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προ-

σκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα απο-

σφράγισης των προσφορών που ορίζεται  στα έγγραφα της σύμβασης,  άλλως η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγρα-

φα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρ-

μόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου

εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των

προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης (παρ. 1 άρθρου 72 Ν.4412/2016).

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

καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής, με την επιφύλαξη της παρ. 2.2.2.3., επιστρέφεται στους λοιπούς

προσφέροντες μετά: 

α) την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ενδικοφανούς  προσφυγής  ή  την  έκδοση

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής

προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών

Για  τα  προηγούμενα  στάδια  της  κατακύρωσης  η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και 

β) απόρριψης της προσφοράς τους κι εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο

βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή έχουν απορριφθεί

αμετακλήτως (παρ. 3 του άρθρου 72 Ν.4412/2016)

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων :

 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

 παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 
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 δεν  προσκομίσει  εγκαίρως τα  προβλεπόμενα  από την  παρούσα δικαιολογητικά  ή  δεν

προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

 υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2, ή

 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103, περί πρόσκλησης για υποβολή

δικαιολογητικών (παρ. 2 του άρθρου 72 Ν.4412/2016).

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

2.2.3.1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε

διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται

στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλον τρόπο, ότι υπάρχει

εις βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

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

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

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187

του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

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

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης

-  πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου  της  22ας Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση της

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών

προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών),

237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του

Ποινικού Κώδικα,

 γ)  απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,  κατά την  έννοια των

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις

βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των

άρθρων  159Α  (δωροδοκία  πολιτικών  προσώπων),  216  (πλαστογραφία),  236  (δωροδοκία

υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση

κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή),

386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων

155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.  2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών

των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον

ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως  στα  άρθρα  3-4  και  5-12  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2017/541  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση

της  τρομοκρατίας  και  την  αντικατάσταση  της  απόφασης  -  πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του

Συμβουλίου  και  για  την  τροποποίηση  της  απόφασης  2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (EE L

88/31.03.2017)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως

ορίζονται  στο  άρθρο  14  αυτής,  και  τα  εγκλήματα  των  άρθρων 187Α και  187Β του  Ποινικού

Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  20ης  Μαΐου  2015,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της

χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από

παράνομες δραστηριότητες  ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  την τροποποίηση του

κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την

κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και

39 του ν. 4557/2018 (Α` 139), 

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

της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του

Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού

κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος

του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,

διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  έχει  εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  Η υποχρέωση του προηγούμενου

εδαφίου αφορά:

α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  σύμβουλο,  τα  μέλη  του

Διοικητικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω η περίοδος αποκλεισμού

δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημε-

ρομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση (παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016) .
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2.2.3.2.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει  ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά

στην  καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) μπορεί  να  αποδείξει με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  αθετήσει  τις

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

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α` και β` της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον

δεν  έχουν  καταστεί  ληξιπρόθεσμες  ή  εφόσον  αυτές  έχουν  υπαχθεί  σε  δεσμευτικό

διακανονισμό που τηρείται.

Στην περίπτωση αυτή,  ο οικονομικός  φορέας δεν υποχρεούται  να απαντήσει  καταφατικά στο

σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου

αντίστοιχου  εντύπου  ή  δήλωσης,  με  το  οποίο  ερωτάται  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει

ανεκπλήρωτες  υποχρεώσεις  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Οι  περ.  α`  και  β`  της  παρ.  2.2.3.2.  παύουν  να  εφαρμόζονται  όταν  ο  οικονομικός  φορέας

εκπληρώσει  τις  ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

Κατ’εξαίρεση ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τον διαγωνισμό όταν ο αποκλεισμός

είναι 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, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

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

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

ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής

προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για

παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),  όπως εκάστοτε ισχύει,  ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
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σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)

δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη

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

ββ΄  κυρώσεις  πρέπει  να  έχουν αποκτήσει  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ (άρθρο 73 παρ.  2

περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017). 

2.2.3.3.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας

σύμβασης,  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  σε  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες

καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, περί αρχών που εφαρμόζονται

στις  διαδικασίες  σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης

θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016).

β) εάν  ο  οικονομικός  φορέας  τελεί  υπό πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει  από παρόμοια διαδικασία,

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ) εάν,  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  3β  του  άρθρου 44 Ν.3959/2011 (Α`  93),  περί  ποινικών

κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει  επαρκώς εύλογες

ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

δ) εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24,  περί

σύγκρουσης  συμφερόντων,  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο

παρεμβατικά, μέσα,

ε) εάν μία  κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με

όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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,
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 ζ) εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  κριθεί  ένοχος  εκ  προθέσεως  σοβαρών  απατηλών

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 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,

 η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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  με

απατηλό  τρόπο  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις

αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας

έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την

ακεραιότητά του.

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

αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από  την  ημερομηνία  έκδοσης

πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός  (παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016). 

2.2.3.4.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο κατά  τη

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,

λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω

περιπτώσεις.

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

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 (εκτός από την περ. β` αυτής) 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,  με  τελεσίδικη

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν

μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει  η

απόφαση.

2.2.3.6. Η απόφαση για τη 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.
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2.2.3.7.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του

άρθρου 74 του ν.  4412/2016,  η ποινή  του αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από την

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική 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  μητρώα που τηρούνται  στο

κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες

χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη

περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα

επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται  να είναι

εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

Οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  προσκομίζουν  την  άδεια  πώλησης πετρελαίου

θέρμανσης ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ισχύ.

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δεν βρίσκονται σε μία

από τις καταστάσεις της παραγράφου Α.3.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της

παραγράφου  Α.3.2.4 της  παρούσης υποβάλλουν σε ηλεκτρονική  μορφή,  ως δικαιολογητικό

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ΄, το

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Οι κανόνες σύνταξης και χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω

των ορίων καθορίζονται για τις αναθέτουσες αρχές / τους αναθέτοντες φορείς καθώς και για τους

οικονομικούς φορείς στον «ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης

Ιανουαρίου  2016  για  την  καθιέρωση  του  τυποποιημένου  εντύπου  για  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης (Κείμενο που παρουσιάζει  ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)».  Επισημαίνεται  ότι,

όσον αφορά την ελληνική μετάφραση του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού έχει εκδοθεί σχετικό

διορθωτικό του κανονισμού.

Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι  αναρτημένο στην  Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

www.promitheus.gov.gr (συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού).
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2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα

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

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους  Α.3.2.1  έως  Α.3.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της

προσφοράς,  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών  της παρούσας και  κατά τη  σύναψη της

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

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά

στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα

πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό

μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

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

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να

ισχύουν.

Β. 1.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Α.3.2.3 οι

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο με αρίθμηση 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  με  αρίθμηση  2 περίπτωση  α΄  και  β’  και  3  περίπτωση  β’

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

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

πιστοποιητικά  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική

διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το  αρμόδιο

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας

του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των

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

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

σε εκκαθάριση. 
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Η μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους

εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

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

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

στην παράγραφο με αρίθμηση 1, στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου με αρίθμηση

2 και στην  περίπτωση β΄ της παραγράφου με αρίθμηση 3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό

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

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας

δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού

οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Ειδικότερα  για  τις  περιπτώσεις  της  παραγρ.  με  αρίθμηση  2  περ.  γ  προσκομίζεται

πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν

εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που η έκδοση του εν

λόγω  πιστοποιητικού  δεν  είναι  εφικτή,  θα  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του

οικονομικού  φορέα,  χωρίς  να  απαιτείται  επίσημη  δήλωση  του  ΣΕΠΕ  σχετικά  με  την

έκδοση του πιστοποιητικού (παρ. 17 του άρθρου 376 Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με

την περ. 46 άρθρου 43 Ν.4605/2019).

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  στην  παράγραφο  με

αρίθμηση  1,  στις  περιπτώσεις  α’  και  β’  της  παραγράφου  με  αρίθμηση  2 και  στην

περίπτωση β΄ της παραγράφου με αρίθμηση 3.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  με  αρίθμηση  3 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 με αρίθμηση 7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα

ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,  σύμφωνα με  το άρθρο 74 του ν.

4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου Α.3.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν :

[30]





 πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

προσκομίζουν  πιστοποιητικό  /  βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  μητρώου  του

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους . Στην περίπτωση που η χώρα

δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από

ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,

από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερόμενου  ενώπιο  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού 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 Επαγγελματικό Επιμελητήριο και

 Άδεια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης  ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

σε ισχύ.

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

που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση

νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση

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

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

καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

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

προβλέπονται  από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση

από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα

πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής

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

οργανισμό πιστοποίησης. 

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

των  εν  λόγω  οικονομικών  φορέων  στον  επίσημο  κατάλογο  ή  η  πιστοποίηση  και  η

κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

 Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους

οργανισμούς  ή  το  πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,
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συνιστά  τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις

οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό

εγγραφής τους.

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

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει

στην ένωση,  σύμφωνα με  τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ.  2 του ν.

4412/2016.

    2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο  ανάθεσης της  Σύμβασης είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Β’ της

Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει

να  προσδιορίζεται  η  έκταση και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της

κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ,  ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική

Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να

διαθέτουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν

εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών  πιστοποίησης,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
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στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά

τους με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,  αλλά μπορεί  να τα αυθεντικοποιούν με

οποιονδήποτε  άλλον  πρόσφορο  τρόπο,  εφόσον  στη  χώρα  προέλευσής  τους  δεν  είναι

υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  σε  διαδικασίες  σύναψης

δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση,

στην  οποία  δηλώνεται  ότι,  στη  χώρα  προέλευσης  δεν  προβλέπεται  η  χρήση  προηγμένης

ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης

ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (παρ. 8

άρθρου 92 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 8β του άρθρου 43 Ν.4605/2019).

 Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών

τους  παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του

Συστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως:

1. Όσοι  από τους ανωτέρω οικονομικούς  φορείς  διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το

σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η

ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε

αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.

2. Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους:

α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT  Identification Number),

ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.

β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secur eidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).

Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  η  αρμόδια  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Τεχνικής  Στήριξης  του

ΕΣΗΔΗΣ,  αποδίδει  σε  αυτούς  τα  απαραίτητα  διαπιστευτήρια  και  δικαιώματα  πρόσβασης  και

χρήσης του Συστήματος.

3.   Οι οικονομικοί  φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την

εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης

του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας:

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

 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document

Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα

με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα

οποία  να  δηλώνεται/  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο,
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προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

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

Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εφόσον  ο  υποψήφιος  χρήστης  ταυτοποιηθεί,  η  αρμόδια  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Τεχνικής

Στήριξης  του  ΕΣΗΔΗΣ,  αποδίδει  σε  αυτόν  τα  απαραίτητα  διαπιστευτήρια  και  δικαιώματα

πρόσβασης και  χρήσης του συστήματος,  και  ενημερώνει  σχετικά  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα τον

υποψήφιο χρήστη.

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης

με αρ.  56902/215 .

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

υποβολής  προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του

ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  ρυθμίσει  τα  της  συνέχειας  του  διαγωνισμού  με  σχετική

ανακοίνωσή της.

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  υπογράφονται  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 .

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

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 21  του  ν.  4412/16  .  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως

εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,

αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά με  τις  τιμές  μονάδας,  τις

προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

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

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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

χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν σε  έντυπη μορφή και  σε

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

1.  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική

διαδικασία περιλαμβάνουν:

Α) Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους

Α.3.1.5 και Α.3.2.2 της παρούσας διακήρυξης.  Η εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε έντυπη

μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Β)   το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ), το  οποίο  επέχει  θέση

ενημερωμένης υπεύθυνης δήλωσης με τις προβλεπόμενες συνέπειες του Ν. 1599/1986, ως

προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες

αρχές ή τρίτα μέρη.

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

διοικητικού,διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία

εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται  ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ),το οποίο είναι δυνατό να φέρει  μόνο την υπογραφή του κατά

περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  (άρθρο  79Α  Ν.4412/2016  ,  το  οποίο

προστέθηκε  με  το άρθρο 107 περ.  13 Ν.  4497/17)  ως προκαταρτική  απόδειξη  των λόγων

αποκλεισμού του άρθρου Α.3.2.3 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που

είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία

εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , όπως προκύπτει

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για  συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης

(άρθρο 79Α Ν. 4412/2016).

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων , το Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ),υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Για τη συμπλήρωσή του οι οικονομικοί φορείς θα κατευθύνονται μέσω της διαδυκτιακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέσω της  ιστοσελίδας  https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd, κατά τις κείμενες διατάξεις:
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α) χρησιμοποιώντας το επικουρικό αρχείο . xml

β) συμπληρώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία μπορούν να εξάγουν το σχετικό αρχείο .pdf,  να το

αποθηκεύσουν και να το υπογράψουν υποχρεωτικά ψηφιακά και στη συνέχεια να το υποβάλουν

ηλεκτρονικά , ακολουθώντας τις οδηγίες του παραρτήματος Ι της παρούσας.

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

αρχείων  τύπου  XML  και  PDF,  στα  συνημμένα  αρχεία  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  ,  στη

διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

διακήρυξης.

2.  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της Διακήρυξης. 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται από τον προσφέροντα με συμπλήρωση της αντίστοιχης ειδικής

ηλεκτρονικής φόρμας του Συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό

αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  Συστήματος  και  του

παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται

στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  αρχείου

υπερισχύει το τελευταίο.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει τα σχετικά ηλεκτρονικά

αρχεία της τεχνικής προσφοράς του, ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

Στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας παρατίθεται το υπόδειγμα της τεχνικής Προσφοράς, δηλαδή ο

πίνακας συμμόρφωσης που συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  

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

οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται από τον προσφέροντα με συμπλήρωση της αντίστοιχης

ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του Συστήματος.

Στη  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  Συστήματος  και  του

παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται

στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  αρχείου

υπερισχύει το τελευταίο.
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Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στην  τιμή  των

προσφερόμενων ειδών, βάσει της τιμής αναφοράς 1,10€/λιτρ. χωρίς ΦΠΑ.

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί

να  αποτυπωθεί  ποσοστό  έκπτωσης,  για  λόγους  σύγκρισης  των  προσφορών  από  το

σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή

προσφοράς  την  τιμή,  με  τρία  (3)  δεκαδικά  ψηφία  (αριθμό)  που  προκύπτει  μετά  την

αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς (1,10€/

λιτρ. χωρίς ΦΠΑ) που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το υπό προμήθεια είδος.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, αποτυπώνεται

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 Ε’, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του ζητούμενου είδους περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων

κρατήσεις, οι κρατήσεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, καθώς και κάθε είδους δαπανών για παράδοση του εντός του κτιρίου της

Υπηρεσίας του Οργανισμού.

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

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν

αναπροσαρμόζονται.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, που σημαίνει το

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % και με Ε.Φ.Κ. (έτσι όπως παρουσιάζεται στο

δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  για  κάθε  ημέρα),  επί  της  ισχύουσας  μέσης  λιανικής  τιμής

πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσης του.

Η εκάστοτε  διαμορφούμενη  μέση λιανική  τιμή  πώλησης του πετρελαίου  θέρμανσης κατά την

ημέρα  παράδοσης  του  θα  πιστοποιείται  από το  Παρατηρητήριο  Τιμών  της  Γεν.  Γραμματείας

Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης

(www.fuelprices.gr) ή ως άλλως ισχύει. 

Ο προσφέρων έχει τη δυνατότητα να δώσει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε Τμήμα. Η

κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα.

Ο προσφέρων έχει τη δυνατότητα να δώσει αρνητικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε Τμήμα (μέχρι

5%)  σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  63  του  Ν.  4257/2014.  Στην  περίπτωση  αυτή  στο

σύστημα θα φαίνεται ότι υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού, πλην όμως η προσφορά δεν

θα  απορρίπτεται δεδομένου  ότι  ο  προϋπολογισμός  βασίζεται  σε  ενδεικτική  τιμή  πώλησης

πετρελαίου  θέρμανσης  (1,10€  ανά  λίτρο).  Σε  κάθε  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  υπέρβαση

προϋπολογισμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
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 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

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

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

102 του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των

ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζουν υποχρεωτικά στην αναθέτουσα αρχή,  σε

έντυπη μορφή και  σε  σφραγισμένο φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής  προσφοράς,  τα

οποία απαιτείται  να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.  Τέτοια  στοιχεία και  δικαιολογητικά

είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  καθώς  και  τα  έγγραφα  που  φέρουν  τη

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 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.

O σφραγισμένος φάκελος θα φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του

Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, που υπάγονται στη

χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, για το έτος 2021»

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «26.08.2021»

(Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για διάστημα

180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο

απορρίπτεται.

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

αναθέτουσα αρχή,  πριν  από τη  λήξη της,  με  αντίστοιχη  παράταση της εγγυητικής  επιστολής

συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  1  α  του  ν.  4412/2016  και  την

παράγραφο  Α.3.2.2  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα

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

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

οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν  στη διαδικασία  μπορούν να επιλέξουν είτε  να

παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται

οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

 Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

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 στις

πιο πάνω και  συγκεκριμένα στις  παραγράφους Α.3.4.1 (Γενικοί  όροι  υποβολής προσφορών),

Α.3.4.2  (Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  Α.3.4.3  (Περιεχόμενο  φακέλου

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), Α.3.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομικής

προσφορά», Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), Α.3.4.5 (Χρόνος ισχύος

προσφορών), Α.4.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), Α.4.2 (Πρόσκληση υποβολής

δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά 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

Α.4.1.1 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 Α.4.1.1. 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 Α.3.2.3 με αρίθμηση

3 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
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παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές της

σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

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

Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας

ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  φακέλων  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  100  του  ν.

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

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

την Πέμπτη 26.08.2021 , δηλαδή τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία

προσφορών και ώρα 09:00 π.μ.

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

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  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.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί στο πλαίσιο του

άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τηρώντας τις αρχές της ίσης με-

ταχείρισης και της διαφάνειας, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ ή όταν

λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να υποβάλλουν, να διευ-

κρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά ή την τεκμηρίωση, που έχουν υπο-

βάλει, μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και όχι

μεγαλύτερη από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής

πρόσκλησης . Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέρο-

ντες,  χωρίς  να  ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  (αρθ.102

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 :
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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  των  τεχνικών

προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.

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 Α.4.4 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 που προτείνουν

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

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα

88 και 89 ν. 4412/2016.

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

μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν

τις ισότιμες προσφορές.

Τα  αποτελέσματα  όλων  των  παραπάνω  σταδίων  (αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συμμετοχής,

αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) επικυρώνονται με μία

απόφαση του αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου (αρθρ. 100 του

Ν.4412/2016 όπως ισχύει) .

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο Α.4.4

της παρούσας.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, που σημαίνει το

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % και με Ε.Φ.Κ. (έτσι όπως παρουσιάζεται στο
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δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  για  κάθε  ημέρα),  επί  της  ισχύουσας  μέσης  λιανικής  τιμής

πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσης του.

Η εκάστοτε  διαμορφούμενη  μέση λιανική  τιμή  πώλησης του πετρελαίου  θέρμανσης κατά την

ημέρα  παράδοσης  του  θα  πιστοποιείται  από το  Παρατηρητήριο  Τιμών  της  Γεν.  Γραμματείας

Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης

(www.fuelprices.gr) ή ως άλλως ισχύει.

 3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου –  Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου

Μετά την  αξιολόγηση των προσφορών,  η  Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική

πρόσκληση  μέσω του  συστήματος  στον  προσφέροντα  (άρθρο  103  του  Ν.  4412/2016  όπως

τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 107 Ν.4497/17 και την παρ. 12 του αρθρ. 43 του

Ν.4605/2019), στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον

καλεί  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας,  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα

που εκδίδονται,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 1 του ν.  4250/2014 (Α΄ 74) όλων των

δικαιολογητικών του άρθρ. 80 του Ν.4412/2016, ήτοι :

1)  Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  του  προσωρινού  αναδόχου  καθώς  και  παραστατικό

εκπροσώπησης. Ειδικότερα:

Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ υποβάλλει:

- ΦΕΚ σύστασης.

- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) με

το  αντίστοιχο  ΦΕΚ  και  μετά  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  δημοσίευσης  στο  ΦΕΚ  τις

ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον υπάρχουν νεότερες καταχωρήσεις)

- ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. (για τις Α.Ε.) ή απόφαση των εταίρων (για τις

ΕΠΕ, πλην των μονοπρόσωπων),περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου και μετά την

κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ η σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον

υπάρχει)

-  Πρακτικό  Δ.Σ  (για  τις  Α.Ε.)  ή  πρακτικό  συνέλευσης  των  εταίρων  (για  τις  ΕΠΕ πλην  των

μονοπρόσωπων), στο οποίο περιέχεται: α) έγκριση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, β)

εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για

υπογραφή και υποβολή της προσφοράς, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

-  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής  περί  τροποποιήσεων  του

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από

την ημερομηνία υποβολής προσφορών
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- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ, όπου προβλέπεται από την

κείμενη νομοθεσία .

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει:

- Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και όλες τις έως την ημέρα υποβολής της

προσφοράς τροποποιήσεις.

- Τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσίευσης των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ.

-  Πράξη  του  αρμόδιου  Διοικούντος  Οργάνου (διαχειριστή)  στην  οποία  περιέχεται:  α)  έγκριση

συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  β)  εξουσιοδότηση  αντικλήτου  (εφόσον  αυτό

προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή και υποβολή της Προσφοράς,

εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει:

- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι κωδικοποιημένο

θα προσκομιστούν αντίγραφα όλων των προγενεστέρων τροποποιητικών.

- Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού.

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ, όπου προβλέπεται από την

κείμενη νομοθεσία.

- Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό στην οποία

μπορεί  να  περιέχεται  και  εξουσιοδότηση  αντικλήτου  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το

καταστατικό  της  υποψήφιας  αναδόχου)  για  υπογραφή  και  υποβολή  της  προσφοράς,  σε

περίπτωση  που  η  προσφορά  δεν  υπογράφεται  από  τον  ίδιο  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  της

επιχείρησης.

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει:

- Τα δικαιολογητικά σύστασης του.

- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα καθώς και

- Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την

περίπτωση (ημεδαπό/  αλλοδαπό φυσικό  πρόσωπο,  ημεδαπό/  αλλοδαπό νομικό  πρόσωπο,

συνεταιρισμός).

-  Πράξη  του  αρμόδιου  οργάνου  κάθε  Μέλους  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  από  το  οποίο  να

προκύπτει  η  έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία,  και στο

Διαγωνισμό.

Ε. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπό, υποβάλλει:

-  Έναρξη  Επιτηδεύματος  και  τις  μεταβολές  του  από  την  αντίστοιχη  Δημόσια  Οικονομική

Υπηρεσία.

ΣΤ.  Εάν  ο  προσφέρων  έχει  άλλη  νομική  μορφή  (πλην  των  ως  άνω  ενδεικτικώς

αναφερομένων) τα δικαιολογητικά (κυρίως σύστασης, μεταβολών και  περί  μη λύσεως)

προσκομίζονται αναλόγως με την αρμόδια αρχή που τα εκδίδει.
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2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο θα προκύπτει  ότι  ο

οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέλη του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τους έχοντες εξουσία εκπροσώπησης,

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και συγκεκριμένα (περ.7 άρθρου 107 Ν.4497/17)  : 

α) τους  διαχειριστές  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  προσωπική  εταιρεία  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  ή

Εταιρεία  Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το

νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), 

γ) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι αστικός συνεταιρισμός

δ) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα  στην περίπτωση της ατομικής

επιχείρησης. 

Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει

καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν  τις

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή

του.

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής     ή διοικητικής Αρχής  , από το οποίο να προκύπτει ότι ο

Προσφέρων  δεν  τελεί    υπό πτώχευση,  ότι    δεν  τελεί  υπό διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  

πτωχευτικό  συμβιβασμό ή  υπό αναγκαστική  διαχείριση ή  ότι  δεν  έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία

εξυγίανσης. 

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν     από την υποβολή  

του.

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

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε

πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό εκκαθάριση με  απόφαση των εταίρων εκδίδεται  από το

Γ.Ε.ΜΗ.,  σύμφωνα  με τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Αν το κράτος – μέλος δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1

[44]





και 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το έγγραφο ή

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες

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

αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/16) .

4)  Πιστοποιητικό    όλων  των  Οργανισμών  Κοινωνικής  Ασφάλισης  ,  από  το  οποίο  να

προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις

εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  συνοδευόμενο  από  Υπεύθυνη

δήλωση (δεν απαιτείται  γνήσιο της υπογραφής) αναφορικά με τους Οργανισμούς κοινωνικής

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά

την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι  εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του,  άλλως

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες

πριν από την υποβολή του.

5  )  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  Αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων  είναι

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι  εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του,  άλλως

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες

πριν από την υποβολή του.

6 ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή

Βιομηχανικό Επιμελητήριο κατά το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016), με

το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά περίπτωση

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν

από την υποβολή του.

7) Άδεια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε

ισχύ.

8)  Υ  πεύθυνη Δήλωση   του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι α) δεν έχει εκδοθεί σε βάρος

του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 και β) δεν συντρέχουν

στο πρόσωπό του οι    περιπτώσεις αποκλεισμού της παραγράφου Α.3.2.3 με αρίθμηση 3  .  

(πλην της   περ. β΄ )  

Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για

την υποβολή των δικαιολογητικών.

9) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν

εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
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Σε  περίπτωση  που  η  έκδοση  του  εν  λόγω  πιστοποιητικού  δεν  είναι  εφικτή,  θα

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη

δήλωση  του  ΣΕΠΕ  σχετικά  με  την  έκδοση  του  πιστοποιητικού.  Η  Υπεύθυνη  δήλωση

πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των

δικαιολογητικών.

Για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.

4250/2014  (ΦΕΚ  Α΄74),  με  τις  οποίες  τροποποιήθηκαν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  1  και  των

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45). Ειδικότερα :

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 Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση

δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.),

για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων 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 τα τελευταία 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 (Ν. 4194/2013).

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.

3. Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένα από δικηγόρο

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.

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται  η

ακρίβειά  τους  (παρ.13  άρθρου  80  Ν.4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  την  παρ.7αε  του

άρθρου  43  Ν.4605/2019).  Η  Υπεύθυνη  δήλωση     πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

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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Διευκρινίσεις:

1. Οι  ενώσεις  /  κοινοπραξίες  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,

υποβάλλουν  τα  παραπάνω κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που

συμμετέχει στην ένωση.

2.  Σε  περίπτωση  που  οι  αρμόδιες  αρχές  βεβαιώνουν  ότι  ορισμένα  από  τα  πιο  πάνω

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή τα εκδιδόμενα από αυτές δικαιολογητικά δεν καλύπτουν όλες τις

παραπάνω  περιπτώσεις,  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  αναπληρωθούν  με  ένορκη

βεβαίωση του υποψηφίου ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από

υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου

επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  εγκατάστασης  του  υποψήφιου,  στην  οποία  θα

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

Η ένορκη βεβαίωση πρέπει να έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή

της  και  η  υπεύθυνη  δήλωση  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών (παρ. 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016,

η οποία προστέθηκε με την περ. 7αδ άρθρου 43 του ν.4605/2019).

3. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσημη και αρμοδίως επικυρωμένη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

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  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών –

σύμφωνα με τα ανωτέρω –   αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση  

της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα   από τα οποία να  

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή   παρατείνει  

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση

των  δικαιολογητικών  από  τις  αρμόδιες  αρχές  (άρθρο  100  παρ.  2  Ν.4412/2016,  όπως

αντικαταστάθηκε  από την  περ.  12  του  άρθρου  43  Ν.4605/2019)  .  Το  παρόν  εφαρμόζεται  

αναλόγως  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των

δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  και  πριν  το  στάδιο

κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’, τηρουμένων

των αρχών ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί  οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν.
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Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται,  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,

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

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα Α.3.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και

Α.3.2.4 (καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας) της παρούσας Διακήρυξης.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ, 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 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού

της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  να  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του αρθρ. 103 του Ν.4412/2016 και τη διαβίβαση

του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε :

α) είτε για την κατακύρωση της σύμβασης,

β) είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας,

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 δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του

συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή

δεν  την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά.  Τα

έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως,  η  σύναψη  της  σύμβασης

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής  (άρθρο 105 παρ. 3 Ν.4412/2016,

όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 13γ του άρθρου 43 Ν.4605/2019):
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α)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της

Α.Ε.Π.Π.  και  σε  περίπτωση  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.,

εκδοθεί  απόφαση  επί  της  αίτησης,  με  την  επιφύλαξη  της  χορήγησης  προσωρινής  διαταγής,

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  τελευταίο  εδάφιο  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  372  του

Ν.4412/2016 και

β)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος

υποβάλλει,  έπειτα  από  σχετική  πρόσκληση,  υπεύθυνη  δήλωση,  που  υπογράφεται  κατά  τα

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

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

θέτοντάς  του  προθεσμία  που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις είκοσι  (20)  ημέρες από  την

κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης  (άρθρο  105  Ν.4412/2016,  ως  ισχύει

σύμφωνα  με  τη  διάταξη  της  περ.27  του  άρθρου  107  Ν.4497/17).  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 ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.

                                                                                                                                                   

3.4 Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

(εφαρμογή  διατάξεων  άρθρων  360  επ.  4412/2016  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  ΠΔ

39/2017)

Α)  Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και

έχει  ή  είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής

νομοθεσίας,  υποχρεούται  να  ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας

αρχής (άρθρο 360 παρ.1 Ν.4412/2016). 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο 

360 παρ.2 Ν.4412/2016). 
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Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων 

εκτός από την ως άνω προδικαστική προσφυγή (άρθρο 360 παρ. 3 Ν.4412/2016). 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο

362 παρ. 4 Ν.4412/2016). 

Συγκεκριμένα με την ως άνω προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., ο ενδιαφερόμενος

οικονομικός φορές μπορεί να αιτηθεί :

1. Προσωρινή προστασία (άρθρο 366 Ν.4412/2016). 

2. Ακύρωση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 367 παρ. 2

Ν.4412/2016). 

3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης που έχει  παρανόμως συναφθεί  (άρθρα 368 έως 370

Ν.4412/2016).

Επιπλέον,  κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που έχει  υποστεί  /  ενδέχεται να υποστεί

ζημία  από απόφαση της  Α.Ε.Π.Π.  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής του  άρθρου  360

Ν.4412/2016,  δικαιούται  δικαστικής  προστασίας:  ήτοι,  να  ασκήσει  αίτηση  για  αναστολή

εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης της ΑΕΠΠ και  αίτηση για την ακύρωσή της ενώπιον των

αρμοδίων δικαστηρίων του αρ. 372 του ν. 4412/201644. 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα ίδια - με τον οικονομικό φορέα - ως άνω

αναφερόμενα ένδικα βοηθήματα, εφόσον η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή του

οικονομικού φορέα (άρθρα 372 Ν.4412/2016 και 18 ΠΔ 39/2017).

Β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 361

Ν.4412/2016 είναι : 

 Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής:

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

β) δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει

τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά

την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

 Κατά παράλειψης της αναθέτουσας αρχής: 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η  προδικαστική  προσφυγή  υποβάλλεται  υποχρεωτικά με  τη  χρήση  του  τυποποιημένου

εντύπου της προσφυγής όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του ΠΔ/τος 39/2017 (ΦΕΚ

Α΄64/04-05-2017)  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» του
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ΕΣΗΔΗΣ στον  ηλεκτρονικό  τόπο του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση την  ένδειξη

«Προδικαστική Προσφυγή», επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου

Portable  Document  Format  (PDF),  το  οποίο  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Ως  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφυγής  θεωρείται  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής

καταχώρησης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η  προσφυγή  κοινοποιείται  με  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου στη  Αρχή  Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΕΠ) και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης

προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΕΠ, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως

στο πρωτόκολλο της ΑΕΕΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεμοιοτυπία. 

Η  αναθέτουσα  αρχή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Εξέτασης  Προδικαστικών

Προσφυγών : 

(α) κοινοποιεί την προσφυγή 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  παρέμβασης  του  στη  διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  σύμφωνα  με  την

παράγραφο 3 του άρθρου 362 , και 

(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, 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 της περίπτωσης α’ της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία

της  προσβαλλόμενης  με  την  προδικαστική  προσφυγή  πράξης  (άρθρο  365  παρ.  1  του  Ν.

4412/2016) . 

Το αργότερο σε  είκοσι  (20)  ημέρες από την  κατάθεση της  προσφυγής,  η  ΑΕΠΠ ελέγχει  τη

συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την παρ. 1 (α). Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή

δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της παρ. 1(α), η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι

ώστε οι  ενδιαφερόμενοι  να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ.  3 του άρθρου 362

(άρθρο 365 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).

Γ) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ως στοιχείο του παραδεκτού της προσφυγής (άρθρο 363

Ν.4412/2016):

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  από  τον

προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50%

επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το παράβολο επιστρέφεται

στον  προσφεύγοντα  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της  προσφυγής  του  ή  σε

περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα

αρχή ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια.
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Δ) Ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 364 Ν.4412/2016) :

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και  η άσκησή της κωλύουν τη

σύναψη της σύμβασης, επί ποινή ακυρότητας αυτής κατά το άρθρο 368 Ν.4412/2016. 

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 366 Ν.4412/2016.

Κατά  τα  λοιπά  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  των  άρθρων 365  του  Ν.4412/2016  και  του  ΠΔ

39/2017.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (παρ.2 άρθρου 364 Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με

την παρ.41 άρθρου 43 Ν4605/2019).

 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 

                                                                                                                                                           

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

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

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της

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

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

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.3.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύβασης. Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα

που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.

4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του

μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση

απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

[52]





Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις

ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνω  εγγύησης  γίνεται  μετά  την

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  όπως  έχει

τροποποιηθεί  από  τον  ν.  4782/2021  και  ισχύει, 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.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα

που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.4.4 Τροποποίηση σύμβασης

κατά τη διάρκειά της

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνιστική διαδικασία), μόνο σύμφωνα με τους όρους

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του

αρμοδίου οργάνου.

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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

σύναψης  σύμβασης  (διαγωνιστική  διαδικασία),  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις

προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.  4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  του  αρμοδίου

οργάνου.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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

που αναφέρονται στην παράγραφο Α.3.2.3 με αρίθμηση 1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

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

υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικών της Περ/κής Δ/νσης

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής

παράδοσης του είδους, με την προσκόμιση των τιμολογίων πληρωμής που θα συνοδεύονται από

τα  αντίστοιχα  δελτία  αποστολής,  που  συνόδευαν  τις  αποσταλείσες  ποσότητες   πετρελαίου

θέρμανσης. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με  όλες τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις  καθώς και με τα έξοδα

μεταφοράς των ζητουμένων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης στις Υπηρεσίες. Ιδίως βαρύνεται

με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων

και κρατήσεων της αρχικής καθώς και  κάθε συμπληρωματικής  σύμβασης,  υπέρ της Ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με το άρθρ. 44 του Ν. 4605/2019).

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

ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε

κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36

του ν. 4412/2016

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

και  κρατήσεων της αρχικής καθώς και  κάθε συμπληρωματικής  σύμβασης,  στο όνομα και  για

λογαριασμό της  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  σύμφωνα με τον Ν.

4412/2016 ως ισχύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/22-3-1994) θα γίνει παρακράτηση

φόρου εισοδήματος 1% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. 
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Για  την  παρακράτηση  αυτή  θα  δοθεί  βεβαίωση  από  την  υπηρεσία  μας,  η  οποία  θα

χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσής.

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  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τους

δικαιούχους (2190/28/24-7-90) απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  παραιτείται  από  κάθε  αξίωση  για  αποζημίωσή  του  από  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για

οποιαδήποτε αυξομείωση των παραγγελθέντων ποσοτήτων.

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 μέσα

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται

στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη

σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση

του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

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.
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων

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

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας

της συνολικής ποσότητας αυτών.

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

αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

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

περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με  ισόποση  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής

εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

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

της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

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

όρων των  παραγράφων  Α.6.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα εκπτώτου  –  Κυρώσεις)  και  Α.6.4

(Χρόνος  παράδοσης  υλικών)  καθώς  και  κατ`  εφαρμογή  των  συμβατικών  όρων  να  ασκήσει

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση , μέσα

σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις

επιβαλλόμενες κυρώσεις.  Επί της προσφυγής,  αποφασίζει  το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,

ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β` και δ` της παραγράφου 11

του άρθρου 221 Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή

της,  άλλως  θεωρείται  ως  σιωπηρώς απορριφθείσα.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η

άσκηση  άλλης  οποιασδήποτε  φύσης  διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της  απόφασης  που

επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η  προσφυγή  ή  αν  απορριφθεί  αυτή  από  το

αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί (άρθρο 205

Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την  παρ. 23 του άρθρου 43 Ν.4605/2019).

5.4 Χρόνος παράδοσης υλικών

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης ανάλογα με

τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  του  Ο.Α.Ε.Δ.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  την
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παραγγελθείσα ποσότητα στο κάθε κτίριο το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, ύστερα από την

παραγγελία  της  Υπηρεσίας  του  ΟΑΕΔ.  Η  παράδοση  της  παραγγελθείσας  ποσότητας  θα

διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού.

5.5 Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Για την παραλαβή των υλικών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

(ΕΠΠ) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου,  η οποία θα συνεργάζεται  με  την

ετήσια επιτροπή των υπαλλήλων της κάθε Υπηρεσίας που έχει οριστεί με απόφαση ΔΣ και είναι

αρμόδια για την παραλαβή και παρακολούθηση προμήθειας υλικών και υπηρεσιών τρέχοντος

έτους.

Κατά την ημέρα και ώρα παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης η ετήσια επιτροπή υπαλλήλων κάθε

Υπηρεσίας θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον

προμηθευτή, τον επιτόπιο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και θα συντάσσει εντός 5 ημερών από

την παράδοσή του σχετικό πρακτικό. Η Περιφερειακή Δ/νση (Τμήμα Προμηθειών) συγκεντρώνει

τα αποδεικτικά και τα πρακτικά και τα κοινοποιεί στην αρμόδια ΕΠΠ προκειμένου να συνταχθεί το

σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  εντός  15  ημερών από  την  κοινοποίηση  σε  αυτήν  των

πρακτικών.

Η ΕΠΠ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 11 β) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εισηγείται

για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά

πρωτόκολλα,  παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της

σύμβασης και  την  εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και  εισηγείται  τη  λήψη των

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης εισηγείται και για ζητήματα

τροποποίησης των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη

του άρθρου 41 του ίδιου νόμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

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

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι

σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για

κατανάλωση,  σύμφωνα  με  τους  όρους  που  θέτει  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης,  τις  εκάστοτε

προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους,   καθώς επίσης και  τις

προδιαγραφές και  τις  μεθόδους ελέγχου της υπ΄αριθμ.  467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β’/16-10-2003)

Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως ισχύει.

Η  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει  τη  δειγματοληψία  καυσίμων  και  τη

διενέργεια  χημικού  ελέγχου  από  το  Γενικό  Χημείο  του  Κράτους  (Γ.Χ.Κ.)  προκειμένου  να

διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων του υπό προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης. 

Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο  Προμηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  άδεια  πώλησης  πετρελαίου  θέρμανσης  ή  αδείας

λειτουργίας  πρατηρίου  υγρών  καυσίμων  σε  ισχύ,  ενώ  η  διακίνηση  και  η  παράδοση  του

πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις και ο Προμηθευτής θα πρέπει να

τηρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2. Ο  Προμηθευτής  θα  έχει  την  ποιοτική  –  ποσοτική  ευθύνη  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της

παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτιρίων

των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (από τις εκάστοτε επιτροπές παραλαβής) και έχει την υποχρέωση να

αντικαθιστά  άμεσα  και  με  δικά  του  έξοδα  κάθε  ποσότητα  που  δεν  ανταποκρίνεται  στις

προδιαγραφές. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την ποσότητα εκείνη μέχρι

την πλήρωση της δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία για μεγαλύτερη ποσότητα και

είναι  υποχρεωμένος  να  λάβει  χρηματικό  αντίτιμο  μόνο  για  εκείνη  την  ποσότητα  που

παραδόθηκε στη δεξαμενή του κτιρίου. Ο Οργανισμός δεν αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα

έξοδα  και  τις  δαπάνες  ή  μεταφορικά  ή  οποιοδήποτε  άλλο  κόστος  της  εναπομένουσας

ποσότητας στο βυτιοφόρο, ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην

αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή.  Η παράδοση θα γίνεται  τμηματικά μέχρι τη λήξη της
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σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Υπηρεσιών εντός δύο (2)  ημερών από την

ειδοποίησή του με κάθε νόμιμο μέσο.

3. Η μεταφορά του πετρελαίου  θέρμανσης στα  κτίρια  των Υπηρεσιών του  Οργανισμού,  θα

γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στο κάθε κτίριο και στην

ποσότητα που παραγγέλνει το κάθε κτίριο. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να

τηρούνται  όλα  τα  ενδεδειγμένα  μέτρα ασφαλείας  κατά  την  παράδοση του  πετρελαίου προς

αποφυγή ατυχημάτων. Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις.

4. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό φαξ στο οποίο θα στέλνονται τα αιτήματα από τις

αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία για τις ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου σε

Πετρέλαιο θέρμανσης. 

5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου

θέρμανσης θα γίνεται  από τριμελή επιτροπή της  κάθε Υπηρεσίας κατά την  ημέρα και  ώρα

παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο αντικείμενο των εκάστοτε επιτροπών παραλαβής

συμπεριλαμβάνονται: 

5.1. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή:

5.1.1 Να παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κάθε κτίριο το αργότερο εντός δύο (2)

ημερών,  ύστερα  από  την  παραγγελία  της  Υπηρεσίας  του  ΟΑΕΔ.  Η  παράδοση  της

παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την εκάστοτε

αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού.

5.1.2 Σε  περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της  παραγγελίας εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες

διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν. 4782/2021

και ισχύει.

5.2. Ποιοτικός έλεγχος  :   

Μακροσκοπικός  έλεγχος  θα  γίνεται  σε  όλες  τις  παραλαβές  πετρελαίου  θέρμανσης  όταν

δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση,

κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους, οπότε σε αυτήν

την  περίπτωση  η  εκάστοτε  τριμελής  επιτροπή  παραλαβής  διατηρεί  το  δικαίωμα

δειγματοληπτικού  ελέγχου  του  πετρελαίου  θέρμανσης  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις

σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Χημείου του Κράτους και την αποστολή των δειγμάτων στο
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Γ.Χ.Κ. για καθορισμό της χημικής σύστασης. Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του

Βυτιοφορέα. 

5.3. Ποσοτικός έλεγχος:

Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει πέρα από την

καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα

των δεξαμενών που αποθηκεύεται  το  καύσιμο  και  με  ειδικές  βαθμολογημένες  βέργες να

μετράται  το  ύψος  του  καυσίμου  πριν  και  μετά  την  παράδοση  (η  μέτρηση  με  τη

βαθμολογημένη  βέργα  να  πραγματοποιείται   μετά  την  πάροδο  δέκα  λεπτών  από  την

πλήρωση  της  δεξαμενής).  Τα  ύψη  αυτά  θα  σημειώνονται  στο  Δελτίο  Πώλησης  όπως

προβλέπεται από το άρθρο 282 της 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης ως ισχύει.

5.4. Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής ή απόρριψης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄  -  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/16

υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1) Η αναθέτουσα αρχή : 

α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) στο διαδικτυακό τόπο:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, το  πρότυπο  eEEEΣ για  τη

συγκεκριμένη διακήρυξη.

β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή του αρχείων τύπου .xml

και pdf.

γ) Το αρχείο που εξάγεται σε μορφή τύπου .xml είναι για τη διευκόλυνση των οικονομικών

φορέων  προκειμένου  να  συντάξουν  μέσω  της  υπηρεσίας  eEEEΣ  της  ΕΕ  τη  σχετική

απάντησή τους και δεν είναι αναγνώσιμο. 

Τα αρχεία αυτά συμπεριλαμβανομένου των υπόλοιπων εγγράφων αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ.

2)   O   υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/

Υ  του  και  να  μεταβεί  στη  σελίδα  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?

lang=el.

Στην  ιστοσελίδα  αυτή,  πρέπει  να  επιλέξει  «Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  και  να  τηλεφορτώσει

(«ανεβάσει»)  το αρχείο .xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του Διαγωνισμού που «κατέβασε»

από το ΕΣΗΔΗΣ.

β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το σύστημα για τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων

που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα

πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.

Εφόσον  οι  υποψήφιοι  συμμετέχουν  στο  Διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό τους  θα  πρέπει  να

συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ.

γ)  Αφού  ολοκληρωθεί  η  συμπλήρωση  του  εντύπου  ο  οικονομικός  φορέας  επιλέγει

«Εκτύπωση».  Το  αρχείο  εμφανίζεται  σε  εκτυπώσιμη  μορφή  και  είναι  πλέον  δυνατή  η

εκτύπωσή  του  σε  μορφή .pdf.  Σε  περιβάλλον  Microsoft  Windows,  το  eΕΕΕΣ  μπορεί  να

εκτυπωθεί  ως  αρχείο  .pdf  μέσω  του  Chrome  (έχει  ήδη  ενσωματωμένη  λειτουργία

εκτύπωσης  .pdf).  διαφορετικά,  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  οποιοδήποτε  πρόγραμμα
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δημιουργίας αρχείων .pdf που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac, O SX ή

Linux, τ ο e ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

δ)  Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου .pdf  αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται  ψηφιακά

(ακόμη και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

ε)Το υπογεγραμμένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή .pdf στο φάκελο

της  προσφοράς  με  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  επιπροσθέτως,  προαιρετικά  σε

μορφή .xml.

3) Η Επιτροπή Διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  αξιολογεί  το  ΕΕΕΣ  είτε  με  τη  χρήση του

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

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd ).

Οι οικονομικοί  φορείς μπορούν να συμβουλεύονται  και τις  οδηγίες-  ανακοίνωση της Γενικής

Γραμματείας  Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και

Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ESPD)”  στον  ιστότοπο:

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/

sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#

%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61.  

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

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄  :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  –  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα)

Στον «Πίνακα Συμμόρφωσης» που ακολουθεί  περιέχονται  οι  τεχνικές προδιαγραφές για  την

υλοποίηση του σύμβασης.

Στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»,  η  λέξη  «ΝΑΙ»  σημαίνει  ότι  η  αντίστοιχη  προδιαγραφή  είναι

υποχρεωτική, επί ποινή απόρριψης, για τους προσφέροντες.

Η  Τεχνική  προσφορά  συντάσσεται  με  τρόπο  ώστε  να  καλύπτονται  όλες  οι  απαιτήσεις  του

«Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς». 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει  άδεια

πώλησης πετρελαίου  θέρμανσης  ή  αδείας

λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε

ισχύ, ενώ η διακίνηση και η παράδοση του

πετρελαίου  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις

ισχύουσες Διατάξεις και ο Προμηθευτής θα

πρέπει  να  τηρεί  όλα  τα  προβλεπόμενα

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

ΝΑΙ

2 Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου

θα πρέπει  να είναι  σύμφωνη με αυτή του

πετρελαίου  που  παράγεται  στα  κρατικά

διυλιστήρια  και  προορίζεται  για

κατανάλωση, σύμφωνα με τους όρους που

θέτει  το  αρμόδιο  Υπουργείο,  τις  εκάστοτε

προδιαγραφές  που  καθορίζονται  από  το

Γενικό Χημείο του Κράτους,  καθώς επίσης

και  τις  προδιαγραφές  και  τις  μεθόδους

ελέγχου  της  υπ΄αρίθμ.  467/2002  (ΦΕΚ

1531/Β’/16-10-2003)  Κοινής  Υπουργικής

Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και

Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων

Έργων ως ισχύει.

3 Ο  Προσφέρων,  εφόσον  κατακυρωθεί  σε

αυτόν η  σύμβαση,  θα  έχει  την  ποιοτική  –

ποσοτική  ευθύνη  μέχρι  την  ολοκλήρωση

της παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης

από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές

των  κτιρίων  των  Υπηρεσιών  του  ΟΑΕΔ

(από  τις  εκάστοτε  τριμελείς  επιτροπές

παραλαβής)  και  έχει  την  υποχρέωση  να

αντικαθιστά  άμεσα  και  με  δικά  του  έξοδα

κάθε  ποσότητα  που  δεν  ανταποκρίνεται

στις  προδιαγραφές.  Επίσης  είναι

υποχρεωμένος να παραδίδει την ποσότητα

εκείνη μέχρι  την πλήρωση της  δεξαμενής,

ανεξάρτητα  αν  έχει  γίνει  παραγγελία  για

μεγαλύτερη  ποσότητα  και  είναι

υποχρεωμένος να λάβει χρηματικό αντίτιμο

μόνο  για  εκείνη  την  ποσότητα  που

παραδόθηκε  στη  δεξαμενή  του  κτιρίου.  Ο

Οργανισμός  δεν  αποζημιώνει,  ούτε

συμμετέχει  στα  έξοδα  και  τις  δαπάνες  ή

μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο κόστος της

εναπομένουσας  ποσότητας στο βυτιοφόρο,

ούτε  φέρει  οιαδήποτε  ευθύνη  για  το

περίσσευμα,  το  οποίο  μένει  στην

αποκλειστική  ευθύνη του Προσφέροντα.  Η

παράδοση  θα  γίνεται  τμηματικά  μέχρι  τη

λήξη  της  σύμβασης,  ανάλογα  με  τις

εκάστοτε  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  εντός

δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή του με

κάθε νόμιμο μέσο.

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

4 Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στα

κτίρια των Υπηρεσιών του Οργανισμού, θα

γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του

Προσφέροντα,  εφόσον  κατακυρωθεί  σε

αυτόν  η  σύμβαση,  τμηματικά  στο  κάθε

κτίριο και στην ποσότητα που παραγγέλνει

το  κάθε  κτίριο.  Είναι  στην  αποκλειστική

ευθύνη του Προσφέροντα να τηρούνται όλα

τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την

παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή

ατυχημάτων. Η διακίνηση και η παράδοση

του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις.

ΝΑΙ

5 Ο  Προσφέρων,  εφόσον  κατακυρωθεί  σε

αυτόν  η  σύμβαση,   πρέπει να  δηλώσει

αριθμό  φαξ  στο  οποίο  θα  στέλνονται  τα

αιτήματα  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες

εγγράφως  ή  με  τηλεομοιοτυπία  για  τις

ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου σε Πετρέλαιο

θέρμανσης.

ΝΑΙ

6 Ο  προσφέρων  δεσμεύεται  ότι  θα

παραδώσει  το  σύνολο  των  απαιτούμενων

ποσοτήτων  πετρελαίου  θέρμανσης  στις

Υπηρεσίες, ανάλογα με το/α Τμήμα/τα της

σύμβασης  για  το/α  οποίο/α  υποβάλλει

Προσφορά 

ΝΑΙ

7 Ο  προσφέρων  έλαβε  πλήρη  γνώση  των

όρων  της  Διακήρυξης,  των  τεχνικών

προδιαγραφών  και  των  υποχρεώσεων

αναδόχου και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΝΑΙ
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως αναφορά,

άμεση  ή  έμμεση,  σε  οικονομικά  στοιχεία.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάτι  τέτοιο,  η

προσφορά  αποκλείεται  της  περαιτέρω  αξιολόγησης,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας

Επιτροπής και απορρίπτεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται από τους προσφέροντες ηλεκτρονικά,

σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Α.3.4.4 της Διακήρυξης.

Συμπληρωματικά  ο  (υπο)φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  πρέπει  να  περιλαμβάνει

συμπληρωμένο τον ακόλουθο πίνακα,  χωρίς  να τροποποιηθεί  η  μορφή του,  σε μορφή .pdf

ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Σύμφωνα  με  τους  όρους  του  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  πετρελαίου

θέρμανσης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  Υπηρεσιών  του  Οργανισμού

αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Κεντρικής και  Δυτικής  Μακεδονίας,

που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής

Μακεδονίας για το έτος 2021», τις προϋποθέσεις και τους χρονικούς περιορισμούς

που έχουν τεθεί, χωρίς επιφυλάξεις ή περιορισμούς, δεσμευόμαστε να εκτελέσουμε

την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα παρακάτω Τμήματα της σύμβασης, με

το  παρακάτω  αναφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  (%)  και  με  Ε.Φ.Κ.  (έτσι  όπως

παρουσιάζεται  στο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  για  κάθε  ημέρα)   στη  νόμιμα  

διαμορφούμενη  μέση  λιανική  τιμή  πώλησης  του    Υπουργείου  Οικονομίας  και  

Ανάπτυξης   – Γενική Γραμματεία Εμπορίου     και Προστασίας Καταναλωτή   ανά λίτρο  

κατά την ημέρα παράδοσής του,

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ (λίτρα)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)

1 ΤΜΗΜΑ ….. ………… ………

…. ΤΜΗΜΑ ….. ………… ………

…. ΤΜΗΜΑ ….. ………… ………

…. ΤΜΗΜΑ ….. ………… ………

…. ΤΜΗΜΑ ….. ………… ………

…. ΤΜΗΜΑ ….. ………… ………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή )
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Θα αναγράφεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα

διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα

παράδοσής του, για παράδοση του είδους εντός του εκάστοτε κτιρίου, θα αναγράφεται

δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

2. Ο προσφέρων έχει τη δυνατότητα να δώσει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε

Τμήμα. Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα.

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό

(%) απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Σε  περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  της  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς,  οι

προσφέροντες δεν δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την

παράταση  αυτή,  να  υποβάλουν  νέα  ποσοστά  έκπτωσης  ή  να  τροποποιήσουν  τα

υποβληθέντα. 

5. Στο  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  του  ζητούμενου  είδους  περιλαμβάνονται  οι

υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  οι  κρατήσεις  σύμφωνα  με  τον  Ν.  4412/2016,  κάθε  άλλη

επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και κάθε είδους δαπανών για

παράδοση του εντός του κτιρίου της Υπηρεσίας του Οργανισμού.

6. Στη διαμόρφωση της  σύγκρισης  των προσφορών θα ληφθεί  υπόψη το  μεγαλύτερο

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής

τιμής για παράδοση του ελεύθερο εντός του εκάστοτε κτιρίου του Οργανισμού.  

7. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 ορίζεται ότι «το ποσοστό έκπτωσης που

προβλέπεται  στο  άρθρο  41  του  π.δ.  173/1990  και  στο  άρθρο  42  της  υπ’  αριθμ.

11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΕΚΠΟΤΑ),  στους  διαγωνισμούς

πετρελαιοειδών,  υπολογίζεται  στη  διαμορφούμενη,  για  έκαστο  είδος,  μέση  τιμή  της

περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω

ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%».

Επισημαίνεται ότι επειδή στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με αρνητικό ποσοστό

έκπτωσης στο σύστημα θα φαίνεται ότι υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού, αυτή η

προσφορά  δεν  θα  απορρίπτεται δεδομένου  ότι  ο  προϋπολογισμός  βασίζεται  σε

ενδεικτική τιμή πώλησης πετρελαίου θέρμανσης (1,10€ ανά λίτρο). Σε κάθε περίπτωση

όμως δεν επιτρέπεται υπέρβαση προϋπολογισμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΣΤ.1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ……………………………. /

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  μέχρι του ποσού

των ευρώ  ………………………… υπέρ του 

(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .........................

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη

της (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος

σύμβασης)”/ για το «……..»

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στις  ανωτέρω  απορρέουσες

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... ή 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας

ότι  μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση

εγγυοδοσίας μας. 

Σε  περίπτωση κατάπτωσης της  εγγύησης,  το  ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται  στο  εκάστοτε

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα

με  το  άρθρο  .......  της  Διακήρυξης,  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,

συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό της  παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων  που

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΣΤ.2 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού

των ευρώ………………………………………………………………………..

υπέρ του: 

(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) ..................

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη /  Πρόσκληση /  Πρόσκληση

Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος   ...........................  της/του  (Αναθέτουσας  Αρχής/Αναθέτοντος

φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της

σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι

μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την  Τράπεζα  μας  απαλλαγμένη  από  κάθε  σχετική  υποχρέωση

εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που
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έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021. ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

Νο ……/2021

Αριθμός Φακέλου …../201…, Δ/ξη …../201…

Στην  ………..,  σήμερα,  την  ………..  του  μηνός  ………….  2021  και  μεταξύ  των  εξής

συμβαλλομένων μερών:

1.  Του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  (ΟΑΕΔ),  νομικού  προσώπου

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8,

και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από τον  Διοικητή  και  Πρόεδρο του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του,

Σπυρίδωνα  Πρωτοψάλτη  του  Βασιλείου  και  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  τον

Προϊστάμενο  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης Πελοποννήσου  ………………………  του

……………….,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  ………………  απόφαση  και  καταχωρήθηκε  στο

Φ.Ε.Κ. ………………………….. (καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας ο «Ο.Α.Ε.Δ.») και

2.  Της  ……………………  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «………………………….»  και  με  δ.τ.

«……………………..» (ΑΦΜ ………. – Δ.Ο.Υ…………….)  που εδρεύει  στο …………., όπως

εκπροσωπείται  νόμιμα  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  ……………………….(εφεξής

καλουμένης ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»),

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:

Α.  Ότι ο ΟΑΕΔ κρίνει απαραίτητη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των

αναγκών  των  Υπηρεσιών  του  Οργανισμού  αρμοδιότητας  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης

Πελοποννήσου, για το έτος 2021.

Γ.  Με την  αριθμ.  ……/…../….-…….-2021  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Οργανισμού  εγκρίθηκε  η

προκήρυξη  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  θέμα  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

2021», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

μόνο  της  τιμής και  συγκεκριμένα  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της  εκάστοτε

διαμορφούμενης μέσης  λιανικής τιμής πώλησης του    Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης   –  

Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου    και  Προστασίας  Καταναλωτή  ,  ανά  λίτρο   κατά  την  ημέρα  

παράδοσής του,  προϋπολογισμού  μέχρι  του  ποσού των …………...€  πλέον του  ΦΠΑ, ήτοι

……………€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Δ. Με την υπ’ αριθ………../……/….-……-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. κατακυρώθηκε

στον  ΑΝΑΔΟΧΟ η ανάθεση  της  σύμβασης  με  τον  τίτλο  «………………» σύμφωνα με  τους

όρους της υπ’ αριθμ …../2021 διακήρυξης του Ο.Α.Ε.Δ., της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και

της παρούσας σύμβασης.

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω, συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων (ΟΑΕΔ και

ΑΝΑΔΟΧΟΥ) η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους που περιέχονται :

1. Στην παρούσα Σύμβαση.

2.  Στην  υπ’  αριθ.  ……/2021  Διακήρυξη  του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  και  των

σχετικών συνοδευτικών τευχών (Παράρτημα Α)

3. Στις υποβληθείσες προσφορές (Τεχνική και Οικονομική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Παράρτημα Β και

Γ)

Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας (1) η παρούσα

σύμβαση, (2) η υπ’ αριθμ. ……/2021 Διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και οι

επ’  αυτής  διευκρινίσεις  και  (3)  η  Προσφορά του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  Όλους τους  ανωτέρω όρους

δηλώνει  ρητά  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ ότι  αποδέχεται  εξ  ολοκλήρου  και  ανεπιφύλακτα  ως ουσιώδεις

όρους της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η  παρούσα  διέπεται  από  όλες  τους  όρους   της  αριθμ.  ……….  Διακήρυξης,  στην  οποία

αναλυτικώς  παρατίθεται  το  νομικό  πλαίσιο.  Επιπρόσθετα  η  παρούσα  διέπεται  από  τις

διατάξεις : 
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 Της  υπ΄αριθμ   …………/……/…..-….-…….   απόφασης  του  ΔΣ  του  Οργανισμού  περί

έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ……………………... και 

 Της υπ’ αριθμ. ………………/……/……….-………-……. απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού

με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η προμήθεια ………………

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με  την  παρούσα  σύμβαση  ο  Ο.Α.Ε.Δ.  αναθέτει  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ  και  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ

αναλαμβάνει, την προμήθεια…………… λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες του

Οργανισμού …………αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, με ποσοστό

έκπτωσης …….% ανά λίτρο επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης …………… τιμής που

εκδίδει η Περιφέρεια …………………, ποιότητας σύμφωνης με αυτή που παράγεται στα Κρατικά

Διυλιστήρια  και  προορίζεται  για  κατανάλωση  και  σύμφωνη  με  τους  όρους  που  θέτει  το

Υπουργείο  Εμπορίου,  τις  εκάστοτε  τεχνικές  προδιαγραφές  που καθορίζονται  από το  Γενικό

Χημείο του Κράτους και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεσμεύεται να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των ειδών που προσκομίζει όσον

αφορά  την  ποιότητα,  προέλευση,  κατηγορία  και  κάθε  άλλο  διακριτικό  γνώρισμα.  Τους

χαρακτηρισμούς  αυτούς  το  αρμόδιο  όργανο  θα ελέγχει  με  βάση το  δελτίο  παραγγελίας  και

μπορεί να προβαίνει σε κάθε εξέταση που χρειάζεται και θα υπογράφει μετά από την εξέταση

αυτής το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  προμήθεια  των  ……………  λίτρων  πετρελαίου  θέρμανσης  για  τις  Υπηρεσίες

……………………του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και

Δυτικής Μακεδονίας, θα γίνεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως

και την …./…../…... με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης  με μονομερή έγγραφη απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να διατεθεί όλη η εγκεκριμένη

ποσότητα εντός του 2021. Κατά τον χρόνο παράτασης της σύμβασης δεν θα υπάρξει υπέρβαση

της προϋπολογιζόμενης δαπάνης προμήθειας για κάθε Υπηρεσία.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η  έκπτωση  ρητά  συμφωνείται  στο  ποσοστό   των  ……….%  ανά  λίτρο  στη  νόμιμα

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής

του,  όπως  ορίζεται  από  την  Περιφέρεια…………….,  θα  είναι  σταθερό  για  το  σύνολο  της

ποσότητας και αφορά τις κάθε είδους δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού,

συνεργατών,  κλπ.),  την  αμοιβή  του  Αναδόχου  καθώς  και  κάθε  παρεχόμενη  υπηρεσία  του

Αναδόχου  όπως και  έξοδα  αυτού  στα  οποία  ο  τελευταίος  θα  προβεί  για  την  προσήκουσα

εκτέλεση του Έργου.

Σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  αρθρ.  63  του  Ν.  4257/2014,  «Το  ποσοστό  έκπτωσης  που

προβλέπεται  στο αρθρ.  41 του ΠΔ 173/1990 και  στο αρθρ.  42 της υπ.  αριθμ.  11389/1993

απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΕΚΠΟΤΑ),  στους  διαγωνισμούς  πετρελαιοειδών,

υπολογίζεται  στη  διαμορφούμενη,  για  έκαστο  είδος,  μέση  τιμή  της  περιοχής,  του

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και

αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.»

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικών της Περ/κης Δ/νσης

Πελοποννήσου  μετά  την  οριστική  και  ποιοτική  παραλαβή  κάθε  τμηματικής  παράδοσης  του

είδους, με την προσκόμιση των τιμολογίων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα

δελτία αποστολής, που συνόδευαν τις αποσταλείσες  ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με  τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς των

ζητούμενων  ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης στην Υπηρεσία/ες .

Επιπλέον θα γίνεται:

-  κράτηση  ύψους  0,07%  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  επί  της  συνολικής  αξίας  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  τροποποιητικής  ή

συμπληρωματικής  σύμβασης,  προ  φόρων και  κρατήσεων,  σύμφωνα  με  τον  Ν.  4013/2011,

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 και ισχύει 

 -κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,

της αρχικής καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε

κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36

του ν. 4412/2016
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-  Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και

κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης,  στο  όνομα  και  για

λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  σύμφωνα με τον Ν.

4412/2016 ως ισχύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/22-3-1994) θα γίνει παρακράτηση

φόρου εισοδήματος 1% επί της καθαρής  αξίας του τιμολογίου. 

Για  την  παρακράτηση  αυτή  θα  δοθεί  βεβαίωση  από  την  υπηρεσία  μας,  η  οποία  θα

χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσής.

Όσον αφορά τον τρόπο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα

στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

Στις  περιπτώσεις  αποστολής  χρημάτων σε προμηθευτές,  τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν

τους δικαιούχους.

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  παραιτείται  από  κάθε  αξίωση  για  αποζημίωσή  του  από  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για

οποιαδήποτε αυξομείωση των παραγγελθέντων ποσοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης ανάλογα

με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προσκομίζει την

ποσότητα  και  κατηγορία  του  είδους  που  θα  καθορίζεται  μετά  από  έγγραφη  ή  τηλεφωνική

ειδοποίηση  του  Διευθυντή  της  Υπηρεσίας  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ  δύο  (2)  ημέρες  πριν  την

παράδοση κάθε παραγγελίας. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται  να  παραδίδει  έγκαιρα  και  να  μεταφέρει  το  είδος  με  δικές  του

δαπάνες και δικά του μεταφορικά μέσα στις δεξαμενές πετρελαίου της Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. 

Για την παραλαβή των υλικών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

(ΕΠΠ) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, η οποία θα συνεργάζεται με την

ετήσια επιτροπή των υπαλλήλων της κάθε Υπηρεσίας που έχει οριστεί με απόφαση ΔΣ και είναι

αρμόδια για την παραλαβή και παρακολούθηση προμήθειας υλικών και υπηρεσιών τρέχοντος

έτους.

Κατά την ημέρα και ώρα παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης η ετήσια επιτροπή υπαλλήλων κάθε

Υπηρεσίας θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον
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προμηθευτή, τον επιτόπιο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και θα συντάσσει εντός 5 ημερών από

την παράδοσή του σχετικό πρακτικό. Η Περιφερειακή Δ/νση (Τμήμα Προμηθειών) συγκεντρώνει

τα αποδεικτικά και τα πρακτικά και τα κοινοποιεί στην αρμόδια ΕΠΠ προκειμένου να συνταχθεί

το  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  εντός  15  ημερών από την  κοινοποίηση  σε  αυτήν  των

πρακτικών.

Η  ΕΠΠ,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην  παρ.  11  β)  του  άρθρου  221  του  Ν.4412/2016,

εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα

σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της

σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται  τη λήψη των

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης εισηγείται και για ζητήματα

τροποποίησης  των  συμβάσεων,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  132  του  Ν.  4412/2016,  με  την

επιφύλαξη του άρθρου 41 του ίδιου νόμου.

Το  πρωτόκολλο  που  συντάσσεται  από  την Επιτροπή  Παρακολούθησης  &  Παραλαβής

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.

Επίσης σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αναδόχου

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

με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 Ν4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΔΣ, ύστερα από γνωμοδότηση

του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, 

β) εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή

στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.

4412/2016, 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,

επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

β)Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των

συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ίδιου νόμου.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το

άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  έχει  καταθέσει  την  αριθμ……………………………….εγγυητική  επιστολή  της

……………………………ποσού  ……………….ευρώ,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε

ποσοστό  5%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  του  Έργου,  ισχύος  μέχρι  τις

………………………….ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρούσας συμβάσεως,  η οποία θα

επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την λήξη ισχύος της παρούσας, εφ΄όσον δεν προκύψει θέμα

κατάπτωσης της υπέρ του Οργανισμού

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η ποιότητα των καυσίμων θα

είναι  σύμφωνη  με  αυτή  που  παράγεται  στα  Κρατικά  Διυλιστήρια  και  προορίζεται  για

κατανάλωση και σύμφωνη με τους όρους που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο, τις εκάστοτε τεχνικές

προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις προδιαγραφές του

Ο.Α.Ε.Δ. 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες

του ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της σύμβασης.

Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη

αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
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Ρητά  συμφωνείται  ότι  η  παρούσα  σύμβαση  καθώς  και  όλα  τα  παραρτήματα  που

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής , συνιστούν την πλήρη συμφωνία

των  μερών  και  υπερισχύουν  κάθε  άλλης  προηγούμενης  συμφωνίας,  συμπληρωματικής  ή

παράλληλης , γραπτής ή προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής μεταξύ των μερών. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες

περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, μετά από σχετική

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του Ν. 4412/2016), η οποία εγκρίνεται από το

Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή

εν μέρει στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση,

ούτε επιτρέπεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέρους ή όλης της παρούσας σύμβασης

χωρίς τη προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ο.Α.Ε.Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρούσα σύμβαση καθώς και  κάθε  διαφορά που  απορρέει  από αυτήν  διέπεται  από τις

διατάξεις  του  Ελληνικού  Δικαίου.  Για  κάθε  διαφορά,  αποκλειστικά  αρμόδια  ορίζονται  τα

δικαστήρια της Αθήνας.

Σε  πίστωση  των  ανωτέρω  συμφωνηθέντων  συντάχθηκε  το  παρόν  σε  τέσσερα  (4)   όμοια

πρωτότυπα  και  αφού  διαβάστηκε  και  υπογράφηκε  ως  ακολούθως,  έλαβε  ο  πρώτος  των

συμβαλλομένων τρία (3) και ο δεύτερος ένα (1).

80





ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Προκήρυξη υπ’ αριθ. …../2021.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
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