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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ                                                Αριθμ πρωτ: 2537

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων
                                                    
 Έχοντας υπόψη: 

 Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

 Το Ν.4412/2016 άρθρο 129 όπου ορίζεται ότι η εφαρμοστέα νομοθεσία κατά 
την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων είναι: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, β) 
οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

 Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) άρθρο 1 §2 που αφορά στις διαδικασίες 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, περί 
πρωτότυπων και επικυρωμένων αντιγράφων.

 Την Κ.Υ.Α. Π1/358/27-1-1999 (ΦΕΚ Β'92) «Εξαίρεση προμηθειών που 
πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών- προμηθευτών από την ένταξη 
τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)».

 Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
τεύχος Α'240), που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013, όπου ορίζεται ότι η 
διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών για προμήθειες 
πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους 
Δήμους.

 Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ τεύχος Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» άρθρο 37 (Ανάληψη υποχρεώσεων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων αυτών) και άρθρο 63 (με το 
οποίο ορίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης στους διαγωνισμούς 
πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση 
τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη 
του διαγωνισμού).

 Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ είναι ποσού 
59.981,50 € και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 117, 
επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ απλοποιημένης προκήρυξης.

 τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
 τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας 





 το υπ' αριθμ 20REC0065579396 2020-04-15 ΚΗΜΔΗΣ  πρωτογενές αίτημα 
του Δήμου Ζαγορίου 

 τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ζαγορίου για το οικονομικό έτος 
2020 όπου έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώσεις και θα βαρύνουν του 
αντίστοιχουςΚ.Α:10-6641.001,10-6643.001,10-6644,001,10-6641.002,10-
6643.002,10-6644.002.

 Τις 168,169,170,171,172,173/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
 Το με αριθμ 2339/6-4-2020 πρακτικό κλήρωσης της αρμόδιας επιτροπής 

κληρώσεων για τη συγκρότηση επιτροπών.
 Την  υπ αριθμ 65/16-4-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την 

οποία καθορίστηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης.
 Τις υπ αριθμ 11/2020 & 6/2020 Αποφάσεις των ΔΣ των Νομικών προσώπων 

ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΣΗΣ» και  ΝΠΙΔ 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» αντίστοιχα για την 
έγκριση της προμήθειας των παραπάνω ειδών του Διαγωνισμού με 
συνοπτικό διαγωνισμό από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγορίου.

 Τις ανάγκες  του Δήμου ΖΑΓΟΡΙΟΥ και των Νομικών του προσώπων ΝΠΔΔ 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΣΗΣ» και το ΝΠΙΔ 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» για την προμήθεια των 
διακηρυσσόμενων ειδών.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
      

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.377,06 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής για: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου και των Ν.Π που εποπτεύονται απ αυτόν» 
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι του Δήμου Ζαγορίου και των Νομικών Προσώπων που 
εποπτεύονται απ αυτόν. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός 

Υπό προμήθεια είδη

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134100-8 «Πετρέλαιο  ντίζελ».
 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, CPV 09132100-4, «Αμόλυβδη βενζίνη» .
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV 09135100-5, «Πετρέλαιο θέρμανσης».
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, CPV 09211000-1 «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»









ΑΡΘΡΟ 2 

Τρόπος επιλογής προμηθευτή 

Η επιλογή προμηθευτή θα γίνει είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για μέρος των υπό 
προμήθεια ειδών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν προσφορά είτε για 
όλα τα είδη των ομάδων του πίνακα του άρθρου 1 της διακήρυξης ,είτε μόνο για μια  
ομάδα ειδών του ανωτέρω πίνακα. Απαραίτητα όμως θα καλύπτονται όλες οι 
προβλεπόμενες ποσότητες. 
Η οικονομική προσφορά αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη 
σταθμισμένη μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την περιοχή της 





Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και για τα λιπαντικά προσφορά με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή πάνω στην τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης.
 Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(Ν.4412/16 άρθρο 86 § 1). 
Η τελική τιμή (πλέον ΦΠΑ) που θα ισχύει στις τμηματικές παραδόσεις των καυσίμων, 
θα διαμορφώνεται με βάση τη σταθμισμένη μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης 
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων για περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 
ΑΡΘΡΟ 3
 
Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης θα είναι σύμφωνες με την 
παρακάτω περιγραφή και χωρίς προσμίξεις με νερό ή άλλο καύσιμο, όπως άλλωστε 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους: 
Πετρέλαιο κίνησης. 
Οι χημικές προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης θα είναι σύμφωνες με τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τις Αποφάσεις 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος 
Β', όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67Β/28-1-
2010) απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών 
αλλαγών και την ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 
Πετρέλαιο θέρμανσης. 
Οι χημικές προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι σύμφωνες με τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις 467/2002 ΦΕΚ 
1531/2003 τεύχος Β', 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' και ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 
332/2004 τεύχος Β'. 
Βενζίνη αμόλυβδη. 
Οι χημικές προδιαγραφές της αμόλυβδης βενζίνης θα είναι σύμφωνες με τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 
872/2007 τεύχος Β' και ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 
Τα λιπαντικά πρέπει να πληρούν τις παγκόσμιες προδιαγραφές λιπαντικών (SAE, API,    
ACEA, NLGI, DOT, JASO).
Τονίζεται ότι ο Δήμος Ζαγορίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα 
καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και 
το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.
 
ΑΡΘΡΟ 4
 
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης
 
Η παροχή προμήθειας υπολογίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους από την 
υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός, ύστερα 
από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά 
το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στην 
παρούσα ως και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις 
ανάγκες του φορέα και λαμβανομένου υπόψη ότι δεν διαθέτει δεξαμενές για την 





αποθήκευση των υγρών καυσίμων παρά μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, η 
παράδοση των καυσίμων για τα οχήματα και μηχανήματα θα πραγματοποιείται στο 
πρατήριο του προμηθευτή. 
Ο Δήμος  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που 
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
προμηθευτή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 
α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του 
Δήμου και των Νομικών του προσώπων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και 
κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, τις δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. 
β) Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα εφοδιάζονται πετρέλαιο κίνησης και 
βενζίνη αμόλυβδη στο πρατήριο του προμηθευτή. 
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
προμηθευτή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο.
 

ΑΡΘΡΟ 5
 
Αναθέτουσα αρχή 

Επωνυμία: Δήμος Ζαγορίου 
Διεύθυνση: Ασπράγγελοι Ιωαννίνων, ΤΚ 440 07 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2653360300-317 
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Σαββούλα. 
Fax: 2653360323 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr 
Ηλεκτρονική Δ/νση: zagori.gov.gr

 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:

 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. Α.Φ.Μ: 997854483, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, έδρα: Ασπράγγελοι
 Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Σχολική Επιτροπή Δήμου Ζαγορίου», ΑΦΜ: 997489672, 
Δ.Ο.Υ.Ιωαννίνων, έδρα: Ασπράγγελοι, 455 00 Ασπράγγελοι.
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγορίου», ΑΦΜ: 997489045, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, 
έδρα: Μηλιωτάδες 455 00 Μηλιωτάδες

ΑΡΘΡΟ 6
 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
 
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η 
δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Ν.4412/16 αρ.120, §2). Η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (αρ.121 
Ν.4412/16). 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών στο Δημαρχείο του Δήμου Ζαγορίου, Ασπράγγελοι 





Ιωαννίνων, Τ.Κ. 440 07, στις 29/4/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00  (λήξη 
κατάθεσης προσφορών). 
Σε περίπτωση που είτε δεν υποβληθεί καμία προσφορά, είτε οι προσφορές που 
υποβληθούν κριθούν απαράδεκτες, το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών 
όργανο, δύναται να εισηγηθεί την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους 
και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016,στις 
4/5/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών).
 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών (Ν.4412/16 άρθρο 96) 
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
της ανωτέρω προμήθειας, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Δημαρχείο 
του Δήμου Ζαγορίου- Γραφείο Πρωτοκόλλου (με απόδειξη), σφραγισμένο φάκελο 
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας προκήρυξης έως και την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. 
2. Φάκελοι Προσφορών που προσκομίζονται αυτοπροσώπως από εκπροσώπους 
των οικονομικών φορέων (προμηθευτών) πριν από την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας 
παραλαβής προσφορών για την αποσφράγιση.
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που 
κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, 
κηρύσσεται από τον Πρόεδρο, μία ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή 
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα 
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης 
από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και αφού έχει παραλάβει από το πρωτόκολλο τις προσφορές που έχουν 
κατατεθεί εμπρόθεσμα και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 
4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
5. Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού ξεκινά τη διαδικασία αποσφράγισης δημόσια.
 
ΑΡΘΡΟ 7
 
Κριτήρια επιλογής οικονομικού φορέα στη διαδικασία του διαγωνισμού (Ν. 
4412/16 αρ. 75)
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη 
ενώσεων που καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, που 
εμπορεύονται καύσιμα. 
Επίσης : 

 Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του οικείου 
επιμελητηρίου ώστε να προκύπτει η άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας εμπορίας καυσίμων. 





 Δεν πρέπει να συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 και 74 
του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν 
να αποκλεισθούν από δημόσιες συμβάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 8 
Υποβολή φακέλου προσφοράς 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 6 
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …………..1 
για την προμήθεια : «……………….»
με αναθέτουσα αρχή …….
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 
β)ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9.
Οι  ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, 
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των 
μελών αυτής.





8. 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 του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 9 

 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της 
παρούσας.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης 
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 10: 

Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά είτε για 
όλες τις ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού ,είτε για ορισμένες απ αυτές.
3. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο 11 

Διαδικασία διαγωνισμού (Ν.4412/16 άρθ. 100) 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το (Ν.4412/16 
αρ.100 §1, καθώς και τις επιφυλάξεις του άρθρου 21. Η αποσφράγιση του φακέλου 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών μπορούν να 
γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
(Ν.4412/16 αρ.117 παρ.4). 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ημέρα και ώρα ή αν μέχρι τη μέρα και ώρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία 





προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα αντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ζαγορίου:zagori.gov.gr.Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή 
η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί 
και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, με την εκ νέου τήρηση 
όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του 
Ν.4412/16 (επαναληπτικός διαγωνισμός)
 
Η διαδικασία διαγωνισμού έχει ως εξής : 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται και σφραγίζονται, από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και ο φάκελος οικονομικής 
προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

2. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου, αποσφραγίζονται και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

3. Τα ανωτέρω καταγράφονται στο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού, το οποίο 
υπογράφεται από την Επιτροπή που τον διεξάγει. Το Πρακτικό επικυρώνεται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, (Οικονομική 
Επιτροπή), η οποία κοινοποιείται με δική της επιμέλεια στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 102 του Ν4412/16. 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν ποσοστά έκπτωσης εκφραζόμενα 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), για κάθε ομάδα ξεχωριστά  του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος καυσίμου για το οποίο 
γίνεται προσφορά ή και για  το σύνολο όλων των ομάδων. Για τα λιπαντικά η 
προσφορά θα είναι με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή πάνω στην τιμή του 
προϋπολογισμού της μελέτης.
 Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται, αριθμητικώς και ολογράφως, 
υποχρεωτικά επί του εντύπου της αναθέτουσας αρχής. 





Προσφορές οι οποίες αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα έγγραφα του τεύχους δημοπράτησης, ή αυτές που υπερβαίνουν το συνολικό 
ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται.
 

Άρθρο 12
 
Ενστάσεις (Ν.4412/16 άρθ. 100, §4)
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζαγορίου προς την Οικονομική 
Επιτροπή η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 
παρ.11α Ν4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης
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.

 
Άρθρο 13
 
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού.
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 2 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 τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (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, 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, 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.
β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 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, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από 
τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της 
παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία 
ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) 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 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.

Άρθρο 14: 

Λόγοι αποκλεισμού 

 
Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 
οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
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.) 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.
2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 
η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 





συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν 
εφαρμόζεται  η παράγραφος 2.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4.
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος 
ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 
και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια 
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).

Άρθρο 15 

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της παρούσας
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί 
από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της 





επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Άρθρο 16: 

Δικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά μέσα)
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 
ορίστηκαν στα σχετικά άρθρα  της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 6, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 13 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 13 (β) της παρούσας. 
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 
έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 6.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 
δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 6.
δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά 
αυτά
2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14

2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα 
(λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν 
από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.





Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού 
μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14.
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 
οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον 
οικονομικό φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή 
και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό 
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα 
νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 14 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

Άρθρο 17 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) και κατατίθεται πριν ή κατά 





την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 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. 
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις 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. 
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: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και, 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. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 





Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται 
σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των 
αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την 
σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

Άρθρο 18 

Εκτέλεση της σύμβασης 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (Ν.4412/16 άρθρο 130) : 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν 4412/16.
 
• Τρόπος πληρωμής (Ν.4412/16 άρθρο 200) 

Η τελική τιμή που θα ισχύει για την πληρωμή του αναδόχου, στις τμηματικές 
παραδόσεις των καυσίμων, θα διαμορφώνεται με βάση τη σταθμισμένη μέση 
ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, μετά από την εφαρμογή της αντίστοιχης έκπτωσης προσφοράς μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
• Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης: Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν.4412/16. 

• Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου: Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

• Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης (Ν.4412/16 
άρθ. 205): Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη 
συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), 218 (ποινικές ρήτρες) και 220(απόρριψη 
παραδοτέου- αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική 
Επιτροπή), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 
(Επιτροπή Αξιολόγησης Εντάσεων του άρθρου 221). 





Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

Άρθρο 19 

Συμβατικά τεύχη 

Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η παρούσα διακήρυξη. 
β) Η μελέτη της προμήθειας. 
γ) Η προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 20
 
Κανόνες δημοσιότητας
 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου, σε μια (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που 
εκδίδεται στον Νομό Ιωαννίνων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Επίσης παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο του 
διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.zagori.gov.gr. 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ
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