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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών» έτους 2021. 

 
Ο Δήμαρχος Πρεσπών 

 
έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

5. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

6. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

7. το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

8. το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

9. το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

10. το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

11. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

12. Το Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άρθρο 4, περί ανάδειξης προμηθευτών - 

χορηγητών προμηθειών των Δήμων και της εγκυκλίου 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί 

ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, 

13. Το άρθρο 63 του ν.4257/14 (Α’93), 

14. Το Ν.3054/02 « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις ». 

15. Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 « Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θερμάνσεως » (Φ.Ε.Κ. 410/2001). 

16. Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2002 « Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου » (Φ.Ε.Κ. 410/2001). 

17. Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 « Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θερμάνσεως » (Φ.Ε.Κ.1531/2003). 

18. Την 543/5543/00 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 376 Β’/00). 

19. Την 1450/550/1982 Υπ. Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 και την 

ΚΥΑ 543/5543/2000. 

20. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , τις λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

21. Την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 όπου είναι εγγεγραμμένοι οι Κ.Α.: 10.6641.01, 

69.6642.01, 10.6642.01, 10.6643, 10.6644.01. 





22. Τα πρωτογενής αιτήματα για την προαναφερόμενη προμήθεια  

23. Την αριθ. 20/2021 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης της προμήθειας καυσίμων ποσού 69.867,10 €, και τη 

διενέργεια της διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 του Ν.4412/16, 

έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης, αριθ. 2/2021 για την προμήθεια καυσίμων, έγκρισης των 

όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προαναφερόμενη Προμήθεια 

24. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων κίνησης. 

25. Την αριθ. 2/2021 Μελέτη για την προμήθεια καυσίμων συνολικού προϋπολογισμού 69.867,10 € 

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

26. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προαναφερόμενη Προμήθεια . 

27. Τις υπ΄ αριθμ. 683,613,561,558,530,527,542/21 AAY 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών» έτους 2021, με κριτήριο κατακύρωσης για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά τη μεγαλύτερη προσφερόμενη σταθερή ενιαία έκπτωση επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής 

κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών » που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Φλώρινας 

(Ν.4257/14 άρθρο 63), μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.867,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021. Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από 

διάφορους πόρους του Δήμου. 

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή Προμήθειας 

Η διακήρυξη αφορά την προμήθεια : Πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης για τα οχήματα 

(επιβατικά, ημιφορτηγά, φορτηγά, κτλ) του Δήμου και των φορέων του.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τα προς προμήθεια είδη και οι προδιαγραφές τους ειδικότερα περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/2021 Μελέτη 

της Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

Άρθρο 2 

Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού - Μειοδότης 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Λαιμός, 53150 

Άγιος Γερμανός ) την   16 /03/2021 ημέρα Τρίτη. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 9:30 π.μ 

και ώρα λήξης η 10.00 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 

διαδικασία της αποσφράγισης 

Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα 

επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Μειοδότης για κάθε ομάδα ή μέρος αυτής 

ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 

 

Άρθρο 3 

Δικαίωμα συμμετοχής 

3.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το νόμο 2513 /1997, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού του άρθρου 3.2 και τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 3.3 της παρούσας 

διακήρυξης. 

Οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που περιγράφονται στα 

άρθρα 3.2 και 3.3 , αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) , το 

οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι α) ο οικονομικός φορέας δεν 

βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1 & παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και β) πληροί τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), συντάθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 





ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της 

αναθέτουσας αρχής σε δύο μορφές αρχείου: 

-Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την αναθέτουσα αρχή), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα 

της σύμβασης 

- Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για 

τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το 

υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτόνομα ή με 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μία 

προσφορές. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται από τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο. 

 

3.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

Α. Οι υποψήφιοι όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε 

γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 

1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 

σχετίζονται με ποινικές καταδίκες): 

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008 / 841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

- Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008 /563 /ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 , για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

- Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 

- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , κατά το 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 την νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 

- Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

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

 Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της , καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629 /ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν.4198 /2013 . 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης, 

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαιτέρες 

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 ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

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 ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (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 Διοικητικού Συμβουλίου. γγ) στις περιπτώσεις 

ατομικών επιχειρήσεων το φυσικό πρόσωπο. 

Β. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά: 

α) στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως ή 

β) στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους 

όσο και του Ελληνικού Δικαίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, 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 υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 

του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα κριτήρια επιλογής (προϋποθέσεις συμμετοχής), έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ είναι τα κάτωθι: 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 

από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης τους, όπως 

περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

 

3.4 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 3.2 & 3.3 της 

παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 2, 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 8 , και κατά την σύναψη της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω 

περιπτώσεων Α & Β του άρθρου 3.2 ή όταν αποδεικνύεται ότι αυτός δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 3.3 . Ως αποδεικτικά μέσα αυτών χρησιμοποιούνται τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται 

στο άρθρο 8 της παρούσας 

 

Άρθρο 4 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία: 

4.1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016), συμπληρωμένο 

από τον Οικονομικό Φορέα κατά τα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV & VI. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

4.2 Τεχνική προσφορά σε υποφάκελο , συντεταγμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 35/2020 

Μελέτης. Μέσα στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχονται : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια 

αρχή, στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης , των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων, των όρων της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών 

προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 35/2020 Μελέτης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Ακόμα ότι όλα τα προσφερόμενα είδη είναι απόλυτα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας 

διακήρυξης ΚΑΙ ότι αποδέχονται χωρίς αντίρρηση την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τον 

χημικό έλεγχο από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο 

δημόσιο τομέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή ελέγχου , αν και εφόσον 

ζητηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των παραδιδόμενων ειδών. 

2. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που θα παραδίδει τα καύσιμα, σύμφωνα με το άρθρο 7, 

παρ. 3, περ.α. Ν. 3054/2002, από την αρμόδια υπηρεσία. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια 

αρχή, στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς 





και την πραγματική απόσταση (διανυόμενη με αυτοκίνητο δια του νομίμου οδικού δικτύου) αυτού από την 

έδρα του χώρου στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου ( Δημαρχείο, Λαιμός Πρεσπών). 

Σε περίπτωση που το δηλωθέν πρατήριο βρίσκεται σε απόσταση ( διανυόμενη με αυτοκίνητο δια του 

νομίμου οδικού δικτύου ) μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων από την έδρα του χώρου 

στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ο συμμετέχων αποκλείεται . Τα ανωτέρω δεν 

ισχύουν για την ομάδα των Ελαιολιπαντικών. 

4. Ο συμμετέχων για την Ομάδα  (πετρέλαιο κίνησης), θα καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 

1599/1986 (Α'75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει 

ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και τη δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 

πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, πλήρωση των οχημάτων απευθείας από το πρατήριο υγρών καυσίμων 

που ο συμμετέχων δήλωσε ανωτέρω, υποδεχόμενο τα οχήματα όλες τις μέρες της εβδομάδος. 

5. Ο συμμετέχων για την Ομάδα  (βενζίνη αμόλυβδη), θα καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 

1599/1986 (Α'75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει 

ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και τη δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 

πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση της βενζίνης αμόλυβδης στα μεταφορικά μέσα του Δήμου, 

στο χώρο του πρατήριου υγρών καυσίμων που ο συμμετέχων δήλωσε ανωτέρω. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς θα είναι στην ελληνική γλώσσα 

 

Άρθρο 5 

Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω 

στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις : 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 

- Ο τίτλος της προμήθειας 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

- Τα στοιχεία του προσφέροντα 

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

α) To δικαιολογητικό με α/α 4.1 του άρθρου 4 της παρούσης . 

β) Ξεχωριστό υποφάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (α/α 4.2 του άρθρου 4 της παρούσης ). Αν τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 

ο οποίος περιέχει αποκλειστικά την οικονομική προσφορά συμπληρωμένη στο έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς 

(Παράρτημα ΙΙ), σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο προμηθευτή. 

Το ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Η απαίτηση αυτή έχει αποτυπωθεί στο 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς, όπου δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης διαφορετικού ποσοστού 

έκπτωσης για κάθε είδος. Επίσης δίδεται η δυνατότητα επιλογής στο συμμετέχοντα να καταθέσει προσφορά 

για όποια από τις Ομάδες ή είδη επιθυμεί. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης είναι σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) το ανωτέρω προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι αρνητικό, 

και υπερβαίνει το 5%. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί υποφάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 

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

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 





Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά) 

των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά για αυτούς κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και κατά τις διαδικασίες παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι (120) 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του 

Δήμου Δ/νση Λαιμός - Τ.Κ. 53077- Άγιος Γερμανός μέχρι την 16/03/2021 και ώρα 9:00 π.μ. . 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9.30 π.μ. μέχρι 

10.00 π.μ, που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, ως ώρα λήξης παραλαβής προσφορών . 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 6 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

6.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης 

καταθέτουν «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και 

χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή 

του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

6.2 Οι παραπάνω εγγυήσεις της παραγράφου 6.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

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

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

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

6.3 Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον 

κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

6.4 Διευκρινίζεται ότι γίνεται δεκτό Γραμμάτιο σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, συνταγμένο στο πρότυπο που χρησιμοποιεί το Τ.Π.&Δ. για διαγωνισμούς Δημοσίου. 

6.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 

6.6 Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης. 

 

Άρθρο 7 

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού συνεδριάζει την ορισμένη από το άρθρο 2 ώρα και παραλαμβάνει τις προσφορές 

από το Πρωτόκολλο του Δήμου και από τους συμμετέχοντες που παρευρίσκονται και καταθέτουν αυτές οι 

ίδιοι. 

Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών. 

Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου. 

Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια 

και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 





γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 

σύμφωνα με το άρθρο 21του Ν.4412 /2016 περί εχεμύθειας. 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 

επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την 

ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την Επιτροπή. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων , 

σύμφωνα με τους όρους της Μελέτης του Δήμου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας , και 

συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή των τεχνικών προσφορών και την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

που δεν γίνονται αποδεκτές. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών. Η συνεδρίαση για την αποσφράγιση των οικ. προσφορών δύναται να 

πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα , που θα οριστεί από την Επιτροπή και η οποία θα 

γνωστοποιηθεί δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν τη διεξαγωγή της με πρόσκληση στους συμμετέχοντες. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α και β' οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

Άρθρο 8 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα, στον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω 

δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού : 

α. Ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3.2.Α , απόσπασμα ποινικού 

μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-

8-2016). 

Για να 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 Διοικητικού 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. 

β. Ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3.2.Β, πιστοποιητικά της αρμόδιας 

κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις 

υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 2, 

όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το παρόν άρθρο 8. 

Διευκρινίζεται 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. 

γ. Ως δικαιολογητικό απόδειξης των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 3.3, πιστοποιητικό της αρμόδιας 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. 

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου 

(εταιρείας) : 

- Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και 

οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν 

τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 

- Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , εφόσον αυτή είναι Α.Ε. (με ημερομηνία 

προγενέστερης της υποβολής προσφοράς) με την οποία: 

α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 

β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την 

ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 

έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που 

εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία 

που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. 

ε. Ειδικά για Ενώσεις Εταιρειών η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 3.2 πρέπει να ικανοποιείται από 

όλα τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 3.3 αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των 

μελών της ένωσης. 

Οι Ενώσεις Εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον και: 

1. Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του διοικούντος οργάνου κάθε 

μέλους (με ημερομηνία προγενέστερης της υποβολής προσφοράς), με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις 

λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. 

2. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων (με ημερομηνία προγενέστερης της υποβολής 

προσφοράς) με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: 

α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και 

την ευθύνη για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με 

σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/ κοινοπραξία στο σύνολο της 

Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) στ) δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της. 

Το συμφωνητικό συνεργασίας επί ποινή αποκλεισμού, θα φέρει σφραγίδα και μονογραφή σε κάθε σελίδα 

του από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία και σφραγίδα/υπογραφή από όλους τους 

συμμετέχοντες στην τελευταία σελίδα του. 

Διευκρινίζουμε ότι από τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει σαφώς να αποδεικνύεται ότι οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ίσχυαν κατά την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 2 και ισχύουν και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο 8. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

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

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 





τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 3 η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

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

είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 

Άρθρο 9 

Κατακύρωση 

1. Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής Διαγωνισμού, είτε κατακυρώνει εκάστη 

των τις δύο ομάδων , είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 

4412/2016. 

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί 

αποδείξει. 

Ματαίωση της διαδικασίας μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, και σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 

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 αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 

παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 

διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 

32 του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 

άρθρων αυτών. 

 

Άρθρο 10 

Σύμβαση 

1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

2. 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 η κατακύρωση γίνεται στον 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. 

3. Η σύμβαση καταρτίζεται από τον Δήμο και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μέσα στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες. Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ΄ αυτήν , (με τη σειρά 

ισχύος τους ) είναι : 

- Η Σύμβαση 

- H διακήρυξη της προμήθειας. 

- Το συμπληρωμένο έντυπο προσφοράς αναδόχου. 

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

- Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων. 

- Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4. Εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση των όρων της σύμβασης προμήθειας, ο Δήμος μπορεί να 

επιβάλει σε βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες ύψους μέχρι 5% επί του συμβατικού αντικειμένου, ανάλογα 

με το χρόνο καθυστέρησης, ήτοι: 

1,0% για υπέρβαση από 5 έως 10 ημέρες. 

2,5 % για υπέρβαση από 11 έως 20 ημέρες. 

5,0 % για υπέρβαση από 21 έως 30 ημέρες. 

Για υπέρβαση πλέον των τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής . 





5. Η σύμβαση, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της, θα διαρκέσει έως την εξάντληση των 

ποσοτήτων. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 11 

Διευκρινίσεις εγγράφων 

- Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, τόσο αυτά του άρθρου 4 ( δικαιολογητικά συμμετοχής και 

στοιχεία του υποφακέλου της Τεχνικής προσφοράς ) όσο και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 8, 

εκτός των εγγυήσεων και του ΤΕΥΔ που 

κατατίθενται στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή απλού (μη 

επικυρωμένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο, εφόσον 

πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και από τα νομικά τους 

πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠΔΔ, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο 

κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού τους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν 

3429/2005. 

- Γίνονται επίσης δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα 

αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. β) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο 

όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς. γ) Τα απλά, ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο. 

- Ο Δήμος υποχρεούται να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

- Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα 

αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

- Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 

(κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – apostille επί του 

σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 

- Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 

- Η προσφορά, τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού ,και όλα τα ανωτέρω στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

θα είναι στην ελληνική γλώσσα . Όσα από αυτά είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης. 

 

Άρθρο 12 

Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 

- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου36 του Κώδικα Δικηγόρων ή 

- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του 

εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή 

- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από 

ορκωτούς μεταφραστές του Ν 3712/2008 ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 

Άρθρο 13 

Ενστάσεις 

1. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της πράξης κατακύρωσης και 

των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής , υπό τους όρους και τη διαδικασία που 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016). 

2. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Οικονομικής Επιτροπής , η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

3. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

4. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 221του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

6. Για την εξέταση των ως άνω ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, αρμόδια είναι 

η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, που ορίζεται με απόφαση του 





Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων. Στη συνέχεια η 

Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, η οποία κοινοποιείται σε 

όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 14 

Παράδοση – Παραλαβή 

Ότι αφορά το χρόνο παράδοσης των υλικών και τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ισχύουν και 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 & 207 του Ν.4412/2016, . 

Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του 

Ν.4412/2016. 

Αναλυτικά οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της οικείας μελέτης 

2/2021, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 

Άρθρο 15 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των 

παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών. 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής 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 Δήμου στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων 

προϋπολογισμών εκάστοτε οικονομικού έτους. 

Η πληρωμή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη 

των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

 

Άρθρο 16 

Κρατήσεις 
Στη καθαρή συμβατική αξία της υπηρεσίας, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 1%. 
Επιβάλλεται κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή 

κατά την κάθε πληρωμή και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής. Η κράτηση αυτή 

υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 3,6%. 

Επιβάλλεται κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε 

πληρωμή και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής. Η κράτηση αυτή υπόκειται σε 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 3,6%. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο και θα παρακρατηθεί από το πρώτο 

χρηματικό ένταλμα πληρωμής της σύμβασης που θα συναφθεί με το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης , ο 

οποίος θα εξοφλήσει το τιμολόγιο της εφημερίδας. 

Ακόμα ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της 

δημοπρασίας, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

 

Άρθρο 17 

Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί 

στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr και www.prespes.gr.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 

(ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια », ενώ 

ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του 

άρθρου 11 του Ν 4013/11. 

 

Άρθρο 18 

Επίλυση διαφορών 





Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των 

διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 

ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό 

ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 20/2021 (ΑΔΑ:ΩΙ2ΠΩΞ8-Ψ66) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Παναγιώτης Χ. Πασχαλίδης 

 
 
 
 




