
             
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αταλάντη :  03 / 12 / 2019 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ. : 15021 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
                                                             

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ 

∆ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.∆.∆.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 242.741,94 €  

Φ.Π.Α.:                         58.258,06 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 301.000,00 € 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.: 15021 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

                                                                            
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 « Κύρωση του Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». 
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/ Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
(Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

8. Τη µε αριθµ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α περί διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
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∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 έως 5 της εγκυκλίου 3/26-03-2013, για την ανάδειξη 

προµηθευτών – χορηγητών των ∆ήµων των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, 
των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσµων 
των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄βαθµού της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 
τεύχος Α’ 240) που κυρώθηκε µε τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 18). 

10. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό  σύστηµα  ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών συµβάσεων ή άλλες διατάξεις  
11. Την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

“Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης”  

12. Την µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
“Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”,  

13. Το Ν. 4472/2017, παρ.16 του άρθρου 47 περί τροποποίησης διατάξεων του Ν. 4412/2016.  
14. Το Ν. 4497/2017 άρθρο 107 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016. 
15. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α΄). 
16. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01-04-2019) 
17. Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  
18. Την υπ. Αριθ. 6/2019  Τεχνική Μελέτη. 
19. Την αριθµ 29/118/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισµός των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω 
των ορίων για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών οικ. Έτους 2020. 

 
 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ 
                                                      

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό ανω των οριων σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη προσφορά για την προµήθεια µε αγορά, των ειδών.  
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ είναι μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική 

Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό. 

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) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 1, Αταλάντη Νομού 

Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35200, Τηλ.: 22330-22374, Fax. 22330-22606 
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ΑΡΘΡΟ 1ο :∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 
ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την αποστολή της προκήρυξης σύµβασης στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

               Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε 
ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
 

29/11/2019 

 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

04/12/2019 03/01/2020,Ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 17:00 

10/01/2020,ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 
17:00 

 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 της παρούσης.  
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.  Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
2. Οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές 
3. Η προσφορά του αναδόχου. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογιστεί σε 301.000,00 € εκ των οποίων 242.741,94 € είναι για 
προµήθεια, 58.258,06 € είναι για ΦΠΑ 24%. 
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 Θα χρηµατοδοτηθεί από τους κατωτέρω πόρους ως εξής: 

 
     Α) Τακτικοί Πόροι του ∆ήµου Λοκρών. 
      
     Β) ΝΠ∆∆ για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη. 
      
     Γ) ΝΠ∆∆ για τον Πολιτισµό και τον Αθλητισµό. 
 
 

      
ΑΡΘΡΟ 4ο :ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
    4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
    ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
    Α.Φ.Μ. : 998441139     ∆OΥ ΛΑΜΙΑΣ 
    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 – 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 
    ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2233022374 
    FAX: 2233022606 
    e-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισµοί 
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών . 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά.  
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό οφείλει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
Καθώς ο ∆ήµος δεν διαθέτει δεξαµενές για καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αµόλυβδη) ο συµµετέχων 
για τα είδη αυτά θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίµων για την τροφοδοσία των οχηµάτων. 

 
5.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και 
να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:   

 
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε 
ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

 
� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού 
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών.  
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� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  
 
� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο 
Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, 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, 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 της διαδικτυακής 
πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 
 
 Κριτήρια Επιλογής 
 Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισµού τις κάτωθι       ελάχιστες 
απαιτήσεις: 
α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι 
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση 
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.  
β) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
∆εν απαιτείται. 
 
γ) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
Να διαθέτουν τις προβλεπόµενες από το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) «Οργάνωση της Αγοράς πετρελαιοειδών 
και άλλες διατάξεις»,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άδειες. (Για την οµάδα 1 & 3)   
δ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
για την σύναψη σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται: 
Με το πιστοποιητικό συστήµατος για τη διαχείριση ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 (για την  οµάδα 1-οµάδα 2 –
οµάδα 3) 
Οι οικονοµικοί φορείς (για  τα ελαιολιπαντικά) θα πρέπει να συµµετέχουν  σε συλλογικό σύστηµα 
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εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 2939/2001, 82/2004 και των σχετικών Υ.Α. για όποια είδη απαιτείται.  
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 
και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν 
στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Η συµπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παρούσας είναι υποχρεωτική και για τον τρίτο οικονοµικό 
φορέα.  Το χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου , στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 
συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα εντός του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά». 
 Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 
 
 
        ΑΡΘΡΟ 6ο: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
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 άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του «αµετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί 
της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α' 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 
Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
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οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 
«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: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.»  
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 την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική 
νοµοθεσία ή/και 
β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
γ) 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 ή αίτησης συµµετοχής: 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/∆1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό 
για την καταβολή τους. 
3.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύµβασης παρέκκλιση: 
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ' εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος ή/και 
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, 
πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς. 
4.Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα 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 του Ν.4412/2016, 
β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 

19PROC005953414 2019-12-03



βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φoρείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού, 
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 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, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48, 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, 
ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79, 
η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόποτη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 
θ) Εάν 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. 
5.Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην περίπτωση β' της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην 
αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β' της 
παρ. 4. 
6.Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 
οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν 
είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές 
µπορούν να αποκλείουν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας βρίσκεται 
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από 
τις περιπτώσεις της παρ. 4. 
7. Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2γ και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προ κειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού.  
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. Γ ια τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να 
καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει 
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φoρείς 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 παραγράφου κατά την περίοδο 
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του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
8.  Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων 
κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της επόµενης 
παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου 
απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόµενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με 
την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης τον εν λόγω οικονοµικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση µε την 
οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήµατα κατ'αυτής, κοινoποιείται στην Αρχή. 
9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η ως άνω επιτροπή 
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού η οποία εκδίδεται εντός 
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος και ρυθµίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες οργάνωσης και λειτουργίας 
της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού. 
 10. Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία  του 
 σχετικού γεγονότος.  
11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf  σύµφωνα µε το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) 
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν 
ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί 
λόγω αποκλεισµού του συµµετέχοντος.   
 
 6.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
Α) Οι  Έλληνες  πολίτες : 
 1.  Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό  
και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται 
εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε 
απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και 
από την θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός 
οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση.  
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα 
φυσικά πρόσωπα που την διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την 
εταιρεία. 
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Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, στην οποία 
να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην 
επιχείρηση.  
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. 
              Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να  προσκοµιστούν 

και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις 
του ( για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης 
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.   

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 
µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται 
τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
7. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση,  

i) Για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι  
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK  του  Συµβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
(EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76) η οποία ενσωµατώθηκε  µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.  3424/2005 
(Α΄ 305), 
ii) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
- Φυσικά πρόσωπα 
- Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
- ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. 
- Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Συγκεκριµένα: 
Για τα φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
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Για τα νοµικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης, 
εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπρόσωπου της επιχείρησης. 
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 

- ∆εν έχει καταδικαστεί βάση δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα 
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 

- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή 
σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων 
(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 

- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση µε τους φορείς του ∆ηµοσίου ή 
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α όπου έχουν αναλάβει παρόµοιες προµήθειες κατά την τελευταία  τριετία, µε αναφορά του 
αντίστοιχου συµβατικού ποσού και της ηµεροµηνίας της σύµβασης. 
11. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του 
πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των επτά (7) 
χιλιοµέτρων από την έδρα του χώρου στάθµευσης των οχηµάτων του ∆ήµου.  
  13. Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των επτά (7) χιλιοµέτρων από το 
χώρο στάθµευσης των οχηµάτων του ∆ήµου, Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνει τα 
στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, 
σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίµων εντός 
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.  
   14. Κατάσταση προσωπικού. 

 
Β) Για τους αλλοδαπούς :  

        1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 
               2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατική τους δραστηριότητας. 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3 και 7) της 
παραγράφου Α.  
4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν  εγγεγραµµένοι στα µητρώα  του  οικείου  Επιµελητηρίου   ή  σε  ισοδύναµες  
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την  ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν  να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης.  
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      6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και της µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή 
διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 
 

 
   Γ) Τα  νοµικά  πρόσωπα  ηµεδαπά  ή  αλλοδαπά :   

 Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται  για 
ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 
 

∆) Οι  συνεταιρισµοί :  
               1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρούσας διακήρυξης. 

2.Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (3) και (7) της ανωτέρω περιπτώσεως Α. 
3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός  λειτουργεί  νόµιµα. 

 
Ε)  Οι  ενώσεις  προµηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά : 
               α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

Ένωση. 
 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, 
δύναται  να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται 
η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα  δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω  
νοµικές καταστάσεις. 
β) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούντα από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, 
είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή 
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% . 
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
δ) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
ε) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη 
χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή συµβολαιογράφο. 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 

➢ από το ίδιο φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 

➢ όταν πρόκειται για εταιρεία από το νοµικό εκπρόσωπο αυτής. 
              
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο 
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή 
στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
 
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του Ν. 1599/86, όσον αφορά 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε 
έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του Ν. 1599/86, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, 
είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την 
συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 
 
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζόµενων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα 
µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
 
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα 
ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.   
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        ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 

 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών–διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών 
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
8.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει για το σύνολο των οµάδων,  όπως παρουσιάζονται στην υπ. 
αριθ. 6/2019  τεχνική µελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.grµέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα Ν.4155/2013 , στο 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
Α. ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
Β. ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
{*(υπο) φάκελος κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα} 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα (προµηθευτή) σηµαίνονται από αυτόν µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
Α. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 
 Α.1 “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” 
Α.1.1 Ορίζεται σε ποσοστό ένα (1%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης του συνόλου των 
οµάδων, χωρίς το Φ.Π.Α. 

 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον Οικονοµικό φορέα (προµηθευτή) ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια 
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ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
Α.1.2 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης, µπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και υποβληθεί 
ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το έγγραφο αυτό αποτελεί 
υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, 
το οποίο χρησιµοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της Ε.Ε. 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ , το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ . 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ε.Ε.Ε.Σ υποβάλλεται χωριστά για 
κάθε µέλος της ένωσης. 
Στο Ε.Ε.Ε.Σ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. 
Το Ε.Ε.Ε.Σ υπογράφεται ψηφιακά από τον φορέα που τον εκδίδει. 
Κατά την υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ είναι δυνατή µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 73 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 και ότι ο 
οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης. 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης. 
Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσοτέρων 
άλλων οικονοµικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΕΕΕΣ διασφαλίζοντας 
ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΕΕΕΣ µαζί µε χωριστό/ά ΕΕΕΣ για κάθε έναν από 
τους οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 
Το ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
Επισηµαίνεται ότι στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα υπάρχει ευρετήριο (πίνακας 
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περιεχοµένων) και συνεχής αρίθµηση τουλάχιστον κατά φύλλο και τα δικαιολογητικά θα είναι κατάλληλα 
δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ µε τη σειρά που αυτά ζητούνται.  
Α.2 «Τεχνική προσφορά» 
Πλήρη τεχνική περιγραφή της προµήθειας, η οποία δεν µπορεί να αποκλίνει από τις απαιτούµενες τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ. αριθ. 6/2019 Τεχνικής Μελέτης της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
Συντάσσεται συµπληρώνοντας και την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
 
Υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει ότι:  
Για τις οµάδες 1-2-3 

• ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε 
γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι για δέκα (10) µήνες από την εποµένη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού.  

 
Για την οµάδα 1 & 3 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι διαθέτει Πρατήριο υγρών καυσίµων ή συνεργαζόµενο Πρατήριο υγρών καυσίµων, 
εντός των ορίων του ∆ήµου ή όµορων ∆ήµων και πάντως όχι σε απόσταση µεγαλύτερη των 5 km, στο οποίο 
τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου θα ανεφοδιάζονται µε καύσιµα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.   
 
Για την οµάδα 2 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόµενα λιπαντικά θα παράγονται από πρωτογενής πρώτες ύλες 
(βασικά –πρόσθετα), θα καλύπτουν σωρευτικά τις απαιτήσεις της υπ. αριθ. 526/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ  630 
Β’ /05), όσον αφορά τα λιπαντικών µηχανών εσωτερικής καύσης (µηχανέλαια) , της υπ. αριθ. 12/95 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 471 Β’ /95) όσον αφορά τις βαλβολίνες, της υπ. αριθµ. 350/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2988 Β’ /2013) 
όσον αφορά τα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων, τα υγρά φρένων του συστήµατος πέδησης οχηµάτων 
και τα υγρά κυκλώµατος ψύξης µηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) , της υπ. αριθ. 1232/91ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 25Β’ /25-01-92) όσον αφορά τα υγρά µπαταρίας, καθώς και της υπ. αριθ. 322/2000ΚΥΑ (ΦΕΚ 
122Β’ /2001) όσον αφορά τα λιπαντικά γράσα 

• Έγκριση κυκλοφορίας , η οποία δίνεται µετά την καταχώρηση των προσφερόµενων λιπαντικών στον 
κατάλογο που τηρεί η ∆/νση πετροχηµικών του Γ. Χ. του κράτους.  

• Για κάθε λιπαντικό θα υποβληθεί το αντίστοιχο φύλλο προϊόντος µε τα τεχνικά και φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά όπου επίσης θα δηλώνονται επί ποινή αποκλεισµού και η διάρκεια ζωής κάθε 
λιπαντικού (ώρες λειτουργίας ή χιλιόµετρα που µπορεί να διανύσει).  

• Χώρα κατασκευής των προσφερόµενων λιπαντικών  
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα υπογράφονται από τον 
ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή , πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι δικαιολογητικά 
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, 
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πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
∆ιευκρινίζεται ότι αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Στις περιπτώσεις που 
µε την αίτηση συµµετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Β. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού και συντάσσεται συµπληρώνοντας 
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εκτός από την επίσηµη συστηµική προσφορά, κατατίθεται επί ποινή αποκλεισµού και το υπόδειγµα του 
Τιµολογίου προσφοράς της µελέτης ψηφιακά υπογεγραµµένο.  
 
 
Για τα Καύσιµα  
ΟΜΑ∆Α1-ΟΜΑ∆Α 3  
 Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα  οικονοµικής προσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν µπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την 
τιµή µε τρία δεκαδικά ψηφία (αριθµό ) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 
προσφέρουν από την τιµή αναφοράς του ενδεικτικού προυπολογισµού της υπ. αριθ. 6/2019 µελέτης της 
∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 

 
 
 
                   Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 
                   Ταναφοράς Πετρελαίου Κίνησης := 1,389   
                   Ταναφοράς Βενζίνης Αµόλυβδης :=  1,591 
                   Ταναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης := 1,064  
 
 

 
     

  Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής 
προσφοράς του παραρτήµατος Β’ , σε µορφή pdf. 

 
 
 
 

  Τιµές 
 

Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίνονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 
διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 
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Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα 
του Νοµού όπου βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα  αντιστοιχεί 
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο 
θέρµανσης). 

 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
8.2.Τρόπος  πληρωµής 
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τµηµατικές, και οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές µετά  την ολοκλήρωση των 
παραδόσεων (ανά µήνα) και την τιµολόγηση αυτών. 
Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής (µηνιαίας) παράδοσης, µετά την οριστική 
παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. 
Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος από την Οικονοµική Υπηρεσία 
του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνοµα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των 
οικείων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2020. Η πληρωµή  θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του 
∆ήµου, εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε κράτηση υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων σε ποσοστό 2% , φόρο εισοδήµατος σε ποσοστό 1% , κράτηση σε ποσοστό 0,10% 
επί της συνολικής συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε το 
κόστος δηµοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά 
την ηµέρα του διαγωνισµού. 

  
 
 

 8.3. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
 

Απορρίπτονται προσφορές οι  ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος που κατά παράβαση των Άρθρων 138 
και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται  ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

 
8.4. Επισηµάνσεις 

� Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα  
δέκα (10) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά  που ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
� Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της  
∆/ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
� Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στη µελέτη αποτελεί  απαράβατο όρο και η 
υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  
� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
� ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
� Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
� Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
� Γίνονται δεκτές προσφορές  για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών.  
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ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα  δέκα (10) 
µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 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 κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς 
που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
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. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΓΛΩΣΣΑ 

 
 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).«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.»  
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
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υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

AΡΘΡΟ 11Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής  για το διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό ένα (1%)τοις εκατό επί του 
ποσού του προϋπολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α της εκάστοτε οµάδας ή του συνόλου των οµάδων για τις οποίες 
ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παραγρ. Α1.1 της παρούσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο  µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους  λοιπούς προσφέροντες µετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης 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, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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 και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή 
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει 
χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως. 
 
H εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία , δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.  
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παρ. 1β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 
(χωρίς το Φ.Π.Α.),  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  Ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης αυτής να είναι κατά δύο (2) µήνες µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
 
 
Περιεχόµενο Εγγύησης 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
- Την ηµεροµηνία έκδοσης 
- Τον εκδότη 
- Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
- Τον αριθµό της εγγύησης. 
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
- Την πλήρη επωνυµία, το Α.Φ.Μ, και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
- Τη σχετική διακήρυξη, και την «καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών» (για την εγγύηση 
συµµετοχής). 
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως. 
- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου  
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- 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  
- Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
-Στην περίπτωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 72 Ν.4412/2016). 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 12Ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

12.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 16/01/2020 και  ώρα 11:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να 
λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενη ηµεροµηνία για 
λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από 
την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισµός αναβάλλεται για την 
πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου 
ενηµερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία 
επαναλαµβάνεται. 
 
12.2  ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 
 
 α) Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
α1) ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόµενους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης: 
• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, τα οποία αποτελούν µέρος του 
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(υπο)φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά” κατά το άρθρο 8, 
• το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 5, 
• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής που θα προσκοµιστούν στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Λοκρών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 8 Α.1 της παρούσας. 
∆ιευκρινίσεις επί του φακέλου συµµετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε κάθε στάδιο αυτού µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
α2) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής στο οποίο καταχωρούνται όσοι υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συµµετοχής, µε τρόπο που να φαίνεται εάν 
είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό, τέλος, καταγράφονται τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, δηλαδή οι προσφέροντες που γίνονται αποδεκτοί, εκείνοι που 
δεν γίνονται αποδεκτοί καθώς και οι λόγοι µη αποδοχής έκαστου εξ αυτών. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: 
β1) ελέγχει τις προσφορές των διαγωνιζοµένων   µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης: 
την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς, τα οποία 
αποτελούν µέρος του (υπο)φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά” κατά το άρθρο 8 της 
παρούσης. 
τη συµµόρφωση ή απόκλιση της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης, 
 την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς που θα 
προσκοµιστούν στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Λοκρών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 8 της 
παρούσας. 
∆ιευκρινίσεις επί του φακέλου συµµετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε κάθε στάδιο αυτού µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
β2) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο οποίο καταγράφονται οι τεχνικές προσφορές που 
απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς και οι λόγοι απόρριψης. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται να συντάξει ένα πρακτικό για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής  
και τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς. 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού:  
γ1) αποσφραγίζει ηλεκτρονικά όλους τους φακέλους των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζοµένους 
γ2) 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”. 
 
Εφόσον υφίστανται έγκυρες ισότιµες προσφορές (προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή), εφαρµόζονται τα 
οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. 
 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Αγίου ∆ηµητρίου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ηλεκτρονικά. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και στο άρθρο 17 της παρούσης. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 13Ο  : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
 

13.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης, η αναθέτουσα αρχή 

19PROC005953414 2019-12-03



αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση και τον καλεί να υποβάλει εντός  προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, ηλεκτρονικά,  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, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 6 της 
παρούσης, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου  5 της παρούσης. 
Επιπλέον, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται από τον προσφέροντα, µετά  από την 
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Λοκρών. Τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά υποβάλλονται και προσκοµίζονται ως πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο στο εξωτερικό µέρος 
του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα 
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Β) η ονοµασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ –ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία ∆ηµαρχείου 1, Αταλάντη) 
Γ) ο τίτλος του διαγωνισµού και 
∆) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυµία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email),  
ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. 
13.2 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 
αρχή  παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. Το παρόν 
εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατά εφαρµογή της διατάξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τυρουµένων 
των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.  
13.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπρόθεσµα, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 73  του ν. 4412/2016, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 
13.4 Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά την δήλωση και 
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την 
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών . 
13.5 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού αναδόχου 
γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή. 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι διαγωνιζόµενοι των οποίων οι οικονοµικές 
προσφορές αποσφραγίστηκαν και ήταν παραδεκτές, µπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του ν.4412/2016. 
13.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 13.2, και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για 
τη λήψη απόφασης  είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του ν. 
4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύµβασης. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης. 
13.7 Όσοι  δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
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κατατέθηκαν κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 14Ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ  -ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ 
 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται  να προσκοµιστούν από τον “προσωρινό ανάδοχο” στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αναφέρονται παρακάτω: 
A. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού και τα δηλωθέντα στο οι προσφέροντες 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου (3 µηνου) τριµήνου , από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του 
άρθρου 43 του Π.∆.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για: 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, 
σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 
305). 
Για τα νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 
-οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), 
-ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), 
-ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, 
-σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που 
έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο 
ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που 
προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η 
επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει 
αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής και διοικητικής αρχής σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
των άρθρων 99-106 ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του 
Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι µηνών πριν 
την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα). 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
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ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο και  για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 
5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους 
ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό από τα οποία να προκύπτει 
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 
-αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης, 
-αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 
ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό, 
-σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 
επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 
-σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα 
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την 
εταιρεία. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το 
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, 
στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η ακρίβεια των 
στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισµού , σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
7. Πιστοποιητικό από την ∆ιεύθυνση 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. 
 Μέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ µπορεί να 
αντικαθίσταται µε ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραµµένη) του ενδιαφερόµενου  
οικονοµικού φορέα.  
 
B. Για την απόδειξη καταλληλότητας της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τα δηλωθέντα στο ΕΕΕΣ 
προσκοµίζουν: 
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα µητρώα του 
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 
(Οµάδα 1 -2-3) 
Γ.  Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας για την οµάδα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
και τα δηλωθέντα στο ΕΕΕΣ  προσκοµίζουν: 
Τις προβλεπόµενες άδειες όπως ισχύουν,  από το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α) «Οργάνωση της Αγοράς 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Για την οµάδα 1 & 2)   
∆. Για την απόδειξη της τήρησης των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και τα δηλωθέντα στο ΤΕΥ∆ ΜΕΡΟΣ IV   Γ προσκοµίζουν: 
Το πιστοποιητικό συστήµατος για τη διαχείριση ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 (Οµάδα 1- Οµάδα 2-Οµάδα 3) 
Οι  οικονοµικοί φορείς (για  τα ελαιολιπαντικά) θα  πρέπει να συµµετέχουν σε Συλλογικό Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 2939/2001,  του Π.∆. 82/2004 και των σχετικών Υ.Α. για όποια από τα 
είδη απαιτείται.  
Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
(ΕΣΥ∆) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισµούς.  
ΣΤ. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
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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. 
Οι οικονοµικοί φορείς, στων οποίων τις ικανότητες (οικονοµική & χρηµατοοικονοµική επάρκεια ή τεχνική  & 
επαγγελµατική ικανότητα) στηρίζεται ο προσωρινός ανάδοχος, οφείλουν να υποβάλλουν τα ως άνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά.  
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης,  που έχουν υποβληθεί  ηλεκτρονικά και  
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών είναι 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
∆ιευκρινίζεται ότι αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς (άρθρο 1 παρ. 2.α.του ν.4250/2014). 
Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού. Η απόφαση 
αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστηµα και σχετική ειδοποίηση µέσου ηλεκτρονικού µηνύµατος αποστέλλεται 
στους συµµετέχοντες προς ενηµέρωση. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης , µαζί µε αντίγραφα όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο κ.λ.π, επί αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλεστεί οριστικά( άρθρο 43 παρ. 12  περ. 3  
του Ν.Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01-04-2019) ) 
 

 
 

Άρθρο 15ο: ∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης. 
 

Η αναθέτουσα αρχή, µετά την απόφαση κατακύρωσης, προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης, σε προθεσµία που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες  από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος.  
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν  και την 
προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και να περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 
Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 
Την συµφωνηθείσα τιµή. 
Τον τόπο , τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
 Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
Τον τρόπο παραλαβής. 
Τον τρόπο πληρωµής. 
Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
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Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε,σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν. 4412/2016 όταν: 
α)παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο 
β)παραλήφθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα υλικά που παραδόθηκαν. 
γ) έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις. 
δ) έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 103 (Ν.4412/2016)  για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τα συµβαλλόµενα      µέρη και 
31-12-2020, µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  Ματαίωση διαδικασίας 
 
16.1 Η αναθέτουσα  αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 
µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης ή 
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού. 
16.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς 
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα και µε 
την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
16.3  Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή 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. 
16.4 Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διενέργειας του διαγωνισµού σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή 
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είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχήςη προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικάµέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών 
ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της 
προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο 
αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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Άρθρο 18ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 
 
 

� Τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 

 
   

Θα ολοκληρωθεί έως της 31-12-2020,  και η τροφοδοσία των καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων-
µηχανηµάτων θα γίνεται  τµηµατικά. 
Η παράδοση θα είναι άµεση, σε προκαθορισµένες ώρες που θα ορίσει η υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει 
προτεραιότητα στον ανεφοδιασµό των οχηµάτων του ∆ήµου σε σχέση µε άλλα  οχήµατα. 
Για λόγους διατήρησης αρχείου, ο προµηθευτής θα παραδίδει µηνιαίως αναλυτική κατάσταση των 
παραδόσεων καυσίµων κινήσεως σε µορφή αρχείου microsoftexcel (.xls) που θα περιέχει: αριθµό 
παραστατικού - ηµεροµηνία – ώρα – είδος καυσίµου – ποσότητα - πινακίδα οχήµατος. Σε περίπτωση που ο 
προµηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει την ανωτέρω κατάσταση, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να 
καθυστερήσει την εξόφληση των αντίστοιχων τιµολογίων για ανάλογο χρονικό διάστηµα. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε καύσιµα τα οχήµατα του ∆ήµου τα Σαββατοκύριακα  
και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την τροφοδοσία καυσίµων 
(βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία  των οχηµάτων του ∆ήµου κατά προτεραιότητα. 
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι διατυπώνεται στο άρθρο 206 Ν.4412/16. 

 
  

 
� Τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ 2 «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» 

 
 
Θα ολοκληρωθεί έως της 31-12-2020 και  η  προµήθεια θα γίνεται   τµηµατικά, κατά τα λοιπά ισχύει ότι 
διατυπώνεται στο άρθρο 206 Ν.4412/16. 

 
 

� Τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ 3 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ   ΚΤΙΡΙΑ» 
 
 
Θα ολοκληρωθεί έως της 31-12-2020, και η τροφοδοσία των δεξαµενών θέρµανσης των δηµοτικών κτηρίων 
θα γίνεται  τµηµατικά. 
Η παράδοση θα είναι άµεση, σε προκαθορισµένες ώρες που θα ορίσει η υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει 
προτεραιότητα στην τροφοδοσία του ∆ήµου, σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την τροφοδοσία 
καυσίµων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων). 
Το καύσιµο θα παραδίδεται απ' ευθείας στις δεξαµενές των δηµοτικών κτηρίων και στη δεξαµενή του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που βρίσκεται στο ∆ηµαρχείο, εντός δύο (2) ηµερών από τη ζήτησή του. 
Η ογκοµέτρηση των καυσίµων θα γίνεται στις δεξαµενές των δηµοτικών κτηρίων και του Η/Ζ και όχι µε τους 
µετρητές των οχηµάτων του αναδόχου. 
Τα έξοδα προετοιµασίας και µεταφοράς του πετρελαίου θέρµανσης µέχρι τους τόπους παράδοσης, θα 
επιβαρύνουν τον προµηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια του πετρελαίου θέρµανσης. 
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι διατυπώνεται στο άρθρο 206 Ν.4412/16. 
 
Σε κάθε περίπτωση δεν θα συµπεριλαµβάνονται στα τιµολόγια – δελτία αποστολής είδη από διαφορετικές 
οµάδες ή υπηρεσίες ως αυτές έχουν καθοριστεί στην µελέτη της υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο Κυρώσεις Αναδόχου 

 
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: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, 
β) στην περίπτωση που δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 19 της παρούσης και το άρθρο 206 
του Ν.4412/2016 
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 
αποφαινοµένου 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, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής 
της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
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. 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
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. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο  Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις 
 
Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τµηµατικά µε 100% εξόφληση της αξίας των ειδών 
που παραδόθηκαν στο ∆ήµο µετά από σχετική παραγγελία, και την κατάθεση του παραστατικού στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιµολογίου είναι η προσκόµιση στο Λογιστήριο  του ∆ήµου 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία , καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες (π.χ δελτίο τιµών καυσίµων κτλ) , 
ανάλογα µε τα εκδιδόµενα παραστατικά του αναδόχου, µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής  και τις 
προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο ∆ηµοσίευση 
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Η διακήρυξη θα αναρτηθεί : 
• στη διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής 

Γραµµατείας Εµπορίου. 
• στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών στη διεύθυνση (URL) http://www.dimos-lokron.gov.gr, 
• στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ), 

Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί : 
• στη διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής 

Γραµµατείας Εµπορίου. 
• στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών στη διεύθυνση (URL) http://www.dimos-lokron.gov.gr, 
• στην διαδικτυακή εφαρµογή ∆ιαύγεια, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/. , 

Επίσης θα δηµοσιευθεί: 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τριάντα (30)τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών & στις εφηµερίδες « Πρωινά Νέα », «   
Λαµιακός Τύπος », «Λόγος, « Γενική ∆ηµοπρασιών » & « Ηχώ των ∆ηµοπρασιών ». 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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