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     ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε κχξλεο 25 

Πφιε Λακία 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 351 32 

Υψξα Διιάδα 

Κσδηθφο ΝUTS EL64,NUTSGR242,NUTS244 

Σειέθσλν 22313-51117, 2221351819 

Φαμ 22313-51125 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  promithies@1035.syzefxis.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Καββαδίαο Ησάλλεο, Λαζνχξα Αζπαζία 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) http://kkppstereas.gr 
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Σελίδα 2 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Ν.Π.Γ.Γ)  
θαη αλήθεη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ . 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε θξνληίδα κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα 
ειηθησκέλνπο – Παηδία θαη άηνκα κε αλαπεξία ( θνξέαο γεληθήο δηαθπβέξλεζεο) . 

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη απηφ ηεο Διιάδαο θαη εηδηθφηεξα ν  Ν.4412/16. 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σν ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή απφ ην Κέληξν θαη ζα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Κ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο http://kkppstereas.gr , ζην 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΚΖΜΓΖ 
www.promitheus.gov.gr. Ζ δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη  ζε δχν (2) ηνπηθέο 
εθεκεξίδεο κηα  (1) ζηε Φζηψηηδα θαη κηα ( 1) ζηελ Δχβνηα. Σα έμνδα ησλ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ 
ηνπο πξνκεζεπηέο. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ 
δηεπθξηλήζεηο. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 
απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

β) Ο δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ κχξλεο 25   Λακία ηελ 
Παξαζθεπή  3 Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ψξα 09:00πκ. 
 Οη ελδηαθεξφµελνη γηα λα ζπµµεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί απνδείμεη 
πξσηνθφιινπ ηελ πξνζθνξά ηνπο, απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθά ή µε courier έσο θαη ηε Πέκπηε 
2 Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ψξα 14:30 µ.µ. Καηάζεζε Πξνζθνξψλ µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 
θαη ψξα είλαη εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη.  
γ) Γηα πιεξνθνξίεο θαη ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα 2231350117 (Καββαδίαο Ησάλλεο) θαη 
2221350819 (Λαζνχξα Αζπαζία). Όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 09:00 π.κ. έσο θαη ηελ 
14:00κ.κ.. 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ζ δαπάλε γηα ηελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2019, 2020 ηνπ Φνξέα.    

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ  Σαθηηθνχ  Πξνυπνινγηζκνχ ΚΑΔ 1611  
ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα πγξψλ 
θαπζίκσλ γηα 9 κήλεο.  

1.2 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάδεημε κεηνδφηε γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
ήηνη πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε (ακφιπβδε) γηα ηα νρήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, θαη πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο, ππφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV), φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

Σκήκα 1:  Πξνκήζεηα βελδίλεο – πεηξειαίνπ θίλεζεο  

Δθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο 9.795,97€  ρσξίο ΦΠΑ 24%,  ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 12.147,00€ κε 
ΦΠΑ 

ΑΔΑ: ΩΓΚΦΟΞ8Ψ-ΞΤΥ



 

Σελίδα 3 

 

Σκήκα 2:  Πξνκήζεηα  πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο   

Δθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο 50.048,39 € ρσξίο ΦΠΑ 24%,  ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 62.060,00 € κε 
ΦΠΑ 

 

Α/
Α 

Πεξηγξαθή 
Δίδνπο 

Πνζφηεηα 
ζε ιίηξα 

Μέζε 
ιηαληθή 
ηηκή κε 
ΦΠΑ 
( € ) 

χλνιν κε 
ΦΠΑ 

24% ( € ) 

 
ΦΠΑ 24% 

( € ) 

χλνιν 
ρσξίο 

ΦΠΑ 24% 
( € ) 

Θέζε 
παξάδνζε

ο 

1 

Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

cpv 09135100-5 

58.000 1,07 62.060,00 12.011,61 50.048,39 

ηηο 
δεμακελέο 

ησλ 
ππεξεζηψ

λ 

 ΤΝΟΛΟ 58.000  62.060,00 12.011,61 50.048,39  

 

 

Γηα ην Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Φζηψηηδαο: 

Σκήκα 1:  Πξνκήζεηα βελδίλεο   

Δθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο 2.308,06€  ρσξίο  ΦΠΑ 24%,  ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 2.862,00€ κε 
ΦΠΑ. 

Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο 
Πνζφηεηα 
ζε ιίηξα 

Μέζε 
ιηαληθή 
ηηκή κε 
ΦΠΑ  
 ( € ) 

χλνιν κε 
ΦΠΑ 

24% ( € ) 

 
ΦΠΑ 
24% 
( € ) 

χλνιν 
ρσξίο 
ΦΠΑ 
24% 
( € ) 

Θέζε 
παξάδνζεο 

1 
Ακφιπβδε 95  
(ή Unleaded) 

cpv 09132100-4 
3.300 1,59 5.247,00 1.015,55 4.231,45 

ην 
πξαηήξην 

2 
Πεηξέιαην Κίλεζεο 

(ή Diesel) 
cpv 09134200-9 

5.000 1,38 6.900,00 1.335,48 5.564,52 
ην 

πξαηήξην 

 
ΤΝΟΛΟ 8.300  12.147,00 2.351,03 9.795,97  

Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο 
Πνζφηεηα 
ζε ιίηξα 

Μέζε 
ιηαληθή 
ηηκή κε 
ΦΠΑ  
 ( € ) 

χλνιν κε 
ΦΠΑ 

24% ( € ) 

 
ΦΠΑ 
24% 
( € ) 

χλνιν 
ρσξίο 
ΦΠΑ 
24% 
( € ) 

Θέζε 
παξάδνζεο 

1 
Ακφιπβδε 95  
(ή Unleaded) 

cpv 09132100-4 
1.800 1,59 2.862,00 553,94 2.308,06 

ην 
πξαηήξην 

        

 
ΤΝΟΛΟ 1.800  2.862,00 553,94 2.308,06  

ΑΔΑ: ΩΓΚΦΟΞ8Ψ-ΞΤΥ



 

Σελίδα 4 

 

Σκήκα 2:  Πξνκήζεηα  πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο   

Δθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο 25.024,19€ ρσξίο  ΦΠΑ 24%,  ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 31.030,00€ κε 
ΦΠΑ. 

Α/
Α 

Πεξηγξαθή 
Δίδνπο 

Πνζφηεηα 
ζε ιίηξα 

Μέζε 
ιηαληθή 
ηηκή κε 
ΦΠΑ  
( € ) 

χλνιν κε 
ΦΠΑ 

24% ( € ) 

 
ΦΠΑ 
24% 
( € ) 

χλνιν 
ρσξίο 

ΦΠΑ 24% 
( € ) 

Θέζε 
παξάδνζε

ο 

1 

Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

cpv 09135100-5 

29.000 1,07 31.030,00 6.005,81 25.024,19 

ηηο 
δεμακελέο 

ησλ 
ππεξεζηψ

λ 

 ΤΝΟΛΟ 29.000  31.030,00 6.005,81 25.024,19  

 

 

Γηα ην Παξάξηεκα Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Φζηψηηδαο: 

Σκήκα 1: Πξνκήζεηα  πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο   

Δθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο 7.766,13€  πιένλ ΦΠΑ 24%,  ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 9.630,00€ κε 
ΦΠΑ. 

Α/
Α 

Πεξηγξαθή 
Δίδνπο 

Πνζφηεηα 
ζε ιίηξα 

Μέζε 
ιηαληθή 
ηηκή κε 
ΦΠΑ 
( € ) 

χλνιν κε 
ΦΠΑ 

24% ( € ) 

 
ΦΠΑ 
24% 
( € ) 

χλνιν 
   ρσξίο 
ΦΠΑ 24% 

( € ) 

Θέζε 
παξάδνζε

ο 

1 

Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

cpv 09135100-5 

9.000 1,07 9.630,00 1.863,87 7.766,13 

ηηο 
δεμακελέο 

ησλ 
ππεξεζηψ

λ 

 ΤΝΟΛΟ 9.000  9.630,00 1.863.87 7.766,13  

 

 

Γηα ην Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Δχβνηαο: 

Σκήκα 1:  Πξνκήζεηα βελδίλεο – πεηξειαίνπ θίλεζεο  

Δθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο 7.487,91€  ρσξίο ΦΠΑ 24%,  ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 9.285,00€ κε 
ΦΠΑ. 

Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο 
Πνζφηεηα 
ζε ιίηξα 

Μέζε 
ιηαληθή 
ηηκή κε 
ΦΠΑ  
 ( € ) 

χλνιν κε 
ΦΠΑ 

24% ( € ) 

 
ΦΠΑ 
24% 
( € ) 

χλνιν 
ρσξίο 
ΦΠΑ 
24% 
( € ) 

Θέζε 
παξάδνζεο 

1 
Ακφιπβδε 95  
(ή Unleaded) 

cpv 09132100-4 
1.500 1,59 2.385,00 461,61 1.923,39 

ην 
πξαηήξην 

ΑΔΑ: ΩΓΚΦΟΞ8Ψ-ΞΤΥ



 

Σελίδα 5 

 

Σκήκα 2:  Πξνκήζεηα  πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο   

Δθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο 17.258,06€  ρσξίο ΦΠΑ 24%,  ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 21.400,00€ κε 
ΦΠΑ. 

Α/
Α 

Πεξηγξαθή 
Δίδνπο 

Πνζφηεηα 
ζε ιίηξα 

Μέζε 
ιηαληθή 
ηηκή κε 
ΦΠΑ 
( € ) 

χλνιν κε 
ΦΠΑ 

24% ( € ) 

 
ΦΠΑ 
24% 
( € ) 

χλνιν 
ρσξίο 

ΦΠΑ 24% 
( € ) 

Θέζε 
παξάδνζε

ο 

1 

Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

cpv 09135100-5 

20.000 1,07 21.400,00 4.141,94 17.258,06 

ηηο 
δεμακελέο 

ησλ 
ππεξεζηψ

λ 

 ΤΝΟΛΟ 20.000  21.400,00 4.141,94 17.258,06  

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα γηα ηελ ζπλνιηθή σζηφζν πνζφηεηα 
θάζε «ηκήκαηνο» ή γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 74.207,00 €, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ:  59.844,35 €,   ΦΠΑ: 
14.362,65 €). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα 9 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
(Σερληθή Έθζεζε – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, κφλν βάζεη ηηκήο γηα ην θάζε ηκήκα ηεο αλάζεζεο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ π.δ. 
173/1990 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93Α/14-04-14) θαη ην 
άξζξν 95 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16, θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο ζηε δηακνξθνχκελε, γηα έθαζην είδνο, κέζε ηηκή ηεο πεξηνρήο, ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν αλσηέξσ 
πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%). 

Ζ ηηκνιφγεζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηε κέζε ηηκή ηεο εκέξαο παξάδνζεο ή ηεο 
ακέζσο πξνεγνχκελεο εθφζνλ δελ ππάξρεη Γειηίν Σηκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο. 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε ηειηθή ηηκή (κεηά ηελ πνζνζηηαία έθπησζε) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 
ηηκή πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξία ηελ εκέξα παξάδνζεο, ηφηε ην πιηθφ ζα ηηκνινγεζεί κε βάζε ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή, ήηνη ηελ ηηκή πνπ πνπιά ν πξνκεζεπηήο. 

Σν πνζνζηφ έθπησζεο παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεηφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή 
θαη ηεο ηπρνχζαο παξάηαζεο. 

1.3 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

2 
Πεηξέιαην Κίλεζεο 

(ή Diesel) 
cpv 09134200-9 

5.000 1,38 6.900,00 1.335,48 5.564,52 
ην 

πξαηήξην 

 
ΤΝΟΛΟ 6.500  9.285,00 1.797,09 7.487,91  
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1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)» 

2. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

3. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

4. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο»,  

5. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

6. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

8. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 
Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

9. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)  

10. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

11. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Δεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

12. ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο” 

13. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

14. ηνπ π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο”, φπσο ηζρχεη 

15. ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ 
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ » 

16. ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..), 

17.Σνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4109/2013 (ΤΔΚ 16/Α/23.1.2013) «Καηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα».  
 
18. Σε κε αξηζ. Γ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΔΚ 985/ΤΟΓΓ/21-11-2019) Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ζέκα «Οξηζκφο 
κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κ.Κ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» Απφθαζε ηεο 
Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 
19. Σνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167 Α/23-7-2013): Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα 
κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

20. Σν άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/Α/14-04-14) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.» 

22. Σελ ππ.αξηζκ.196/03-08-2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο. 

23. Σελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξ. Δκπνξίνπ Π1/1553/Αζήλα, 23-10-92 «Κξαηήζεηο θαηά ηελ 
πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ απφ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Ν.Π. . . θαη ΟΣΑ» ησλ ζε εθηέιεζε ησλ 
αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 
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πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ  

24. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Δπίζεο, ησλ απνθάζεσλ εγγξάθσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ήηνη: 

1. Σν ππ. αξηζκ. 2022/04-09-2019 αίηεκα ηεο ππεξεζία καο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
γηα ηελ θαη΄ εμαίξεζε εμνπζηνδφηεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίσλ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ 
ηεο ρσξηθήο ηεο αξκνδηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχλ απηνηειψο ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο 
πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ γηα πεηξειαηνεηδή ηνπ έηνπο 2019-2020. 

2. Σελ ππ. αξηζκ. 284 /17-12-2019 αλάιεςε δέζκεπζεο ηεο ππεξεζίαο καο. 

3. Σελ εγγξαθή θαη δέζκεπζε ηνπ  ππνινηπφκελνπ πνζνχ ησλ 73.932,16  επξψ ζην αληίζηνηρν 

ΚΑΔ  1611  κε ηελ έγθξηζε ηνπ Π/Τ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 

 

4. Σεο ππ. αξηζκ. 35εο/18-12-2019 (ζέκα 5ν)  απφθαζεο ηνπ Γ. ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ „‟ Πεξί 
εγθξίζεσο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ.‟‟ 

1.4 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

α) Ο δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ κχξλεο 25   Λακία ηελ 
Παξαζθεπή  3 Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ψξα 09:00πκ. Οη ελδηαθεξφµελνη γηα λα ζπµµεηάζρνπλ ζηνλ 
δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί απνδείμεη πξσηνθφιινπ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθά ή µε courier έσο θαη ηε Πέκπηε 2 Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ψξα 14:30 
µ.µ. Καηάζεζε Πξνζθνξψλ µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζµεο θαη 
επηζηξέθνληαη.  

ΠΡΟΟΥΖ:  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο.   

1.5 Γεκνζηφηεηα 

Α.      Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Σν ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή απφ ην Κέληξν θαη ζα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Κ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο http://kkppstereas.gr , ζην 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΚΖΜΓΖ 
www.promitheus.gov.gr. Ζ δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη  ζε δχν (2) ηνπηθέο 
εθεκεξίδεο κηα  (1) ζηε Φζηψηηδα θαη κηα ( 1) ζηελ Δχβνηα. Σα έμνδα ησλ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ 
ηνπο πξνκεζεπηέο. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ 
δηεπθξηλήζεηο. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 
απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ζ Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ. 

Δπηπιένλ, ε δηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο ζηε κχξλεο 25, Λακία. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο είλαη ην: 22313 51117, ν αξηζκφο 
ηειεκνηνηππίαο  (fax) είλαη ην: 22313 51125 θαη ε δηεχζπλζε  ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είλαη: promithies@1035.syzefxis.gov.gr 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 
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Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη 
επαλαιεπηηθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεχζεσλ ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 
παξαζηαηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 3548/07, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 
46 ηνπ Ν.3801/09 (πνπ παξφηη έρνπλ θαηαξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ πεξ (35) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 
377, παξακέλνπλ ζε ηζρχ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379, φπνπ σο ρξφλνο 
έλαξμεο ηζρχνο ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021). 

1.6 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Τπνδείγκαηα  
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξψλ, Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, ρέδην χκβαζεο) πνπ 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο . 

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο.  

 

2.1.2 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη 
ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ 
ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ 
Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 
αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην 
λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ 
ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-
10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ 
Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.3 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 
θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
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Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

ηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ  III θαη IV επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά ππνδείγκαηα. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 
δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, αιιά 
ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πεξί ζπζηάζεσο π.ρ. 
Κνηλνπξαμίαο, εθ‟ φζνλ θαηαζηνχλ αλάδνρνη. Ζ λνκηθή κνξθή ηεο αλαδφρνπ - έλσζεο, πξέπεη λα 
είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 
γηα ηελ έλσζε (π.ρ. θνηλνπξαμία ζπζηαζείζα δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ 

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  ε πεξίπησζε αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 
πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.196,89 €.  

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή γηα θάζε 

ηκήκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Σκήκα 1: Πξνκήζεηα βελδίλεο – πεηξειαίνπ θίλεζεο, εθηηκψκελεο αμίαο 9.795,97€ (ρσξίο ΦΠΑ 

24%). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη πνζνχ 195,92 €. 

Σκήκα 2: Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, εθηηκψκελεο αμίαο 50.048,39€ (ρσξίο ΦΠΑ 24%). 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη πνζνχ 1.000,97 €. 
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Δπηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά Τπνδείγκαηα (Παξαξηήκαηα III θαη IV ). 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 
αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 
απφθαζεο επ‟ απηψλ 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 
έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ 
πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο :  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε 
κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 
απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ΑΔΑ: ΩΓΚΦΟΞ8Ψ-ΞΤΥ



 

Σελίδα 12 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 
ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  
αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 
κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή 
ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα 
φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 
εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
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αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 3, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο  

2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 
λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 
ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 
θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ 
επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 
ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη εγθαηεζηεκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν 
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

            ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
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2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ.  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ. 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ην θξηηήξην επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.4 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ 
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 
παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗΗ ΣΔΤΓ_ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ.doc, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 
δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.  
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 
(ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε 
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο 
άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο  

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 
ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 
θαη 2.2.3.2.   
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Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 
ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ 
παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 
4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 
ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 
αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 
κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή 
ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ 
λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, 
δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.    

Β.4. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν  βάζεη ηηκήο γηα ην θάζε ηκήκα ηεο αλάζεζεο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ π.δ. 
173/1990 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93Α/14-04-14) θαη ην 
άξζξν 95 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16, θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο ζηε δηακνξθνχκελε, γηα έθαζην είδνο, κέζε ηηκή ηεο πεξηνρήο, ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο 
Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο ή αλά Παξάξηεκα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο . 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Ο δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ κχξλεο 25   Λακία ηελ 
Παξαζθεπή  3 Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ψξα 09:00πκ.  Οη ελδηαθεξφµελνη γηα λα ζπµµεηάζρνπλ 
ζηνλ δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί απνδείμεη πξσηνθφιινπ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθά ή µε courier έσο θαη ηε Πέκπηε 2 Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ψξα 14:30 
µ.µ. Καηάζεζε Πξνζθνξψλ µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζµεο θαη 
επηζηξέθνληαη.  

ΠΡΟΟΥΖ:  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο.   

2.4.2.2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ 
νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζχκθσλα κε 
ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα Η & ΗΗ.  

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη 
πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα 
ΗΗΗ), β)  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία λα 
αλαγξάθνληαη:  
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-  ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ  γηα ηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε πξνζθνξά θαη φηη έιαβε γλψζε ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο 

-  ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ   

-  φηη ε πξνζθνξά αθνξά  ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο  

-  φηη  αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ . 

γ)  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 
θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

δ)  Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 
ππνβάιιεη, επί πιένλ ησλ αλσηέξσ, ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 
ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη 
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 
θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία 
ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.  

 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 
πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.    

Δηδηθφηεξα: 

Γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ:  

- Τπεχζπλε  δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πνπ ζα δειψλνπλ: 

 Σελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα απφ ηελ νπνία ζα παξέρνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο,  
θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζε ηεο. 

 Όηη ν πξνζθέξσλ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ  ηνπ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 Όηη, εθφζνλ απφ ηε ρξήζε αθαηάιιεινπ πξντφληνο πξνθιεζεί απνδεδεηγκέλε θζνξά 
ζηα νρήκαηα ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
ππνρξενχληαη λα αλαιάβνπλ φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ 
πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ. 

 Όηη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε πγξψλ θαπζίκσλ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη 
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο Απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΥ) 
ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ). 
 

- Άδεηα εκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
6 ηνπ Ν.3054/02 (ΦΔΚ Α 230/2-10-02) «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». Ζ άδεηα απηή πηζηνπνηεί φηη νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 
ειάρηζην θεθάιαην, δηαζεζηκφηεηα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη δηαζεζηκφηεηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, παξαγξ.5 (α), (β) θαη (γ) αληίζηνηρα. 
Αληίζηνηρα, γηα ηελ πξνκήζεηα ιηαληθήο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ Ν.3054/02. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf   θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή . 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 
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2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο, πνπ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο γηα 
ην θάζε ηκήκα ηεο αλάζεζεο. 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα, ρσξίο ΦΠΑ, θαη ζχλνιν 
επηκέξνπο δαπάλεο, αθνινπζψληαο ηε κνξθή θαη ηελ αξίζκεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, γηα ηηο νπνίεο θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή πψιεζεο ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
ζηελ σο άλσ ειεθηξνληθή θφξκα νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ 
ηηκή, κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ), πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 
έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ σο άλσ ηηκή αλαθνξάο (ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
αλάζεζεο) γηα ηα αληίζηνηρα πξνο πξνκήζεηα είδε. 

ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ 
επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο 
αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο (ή πνζνζηφ 
έθπησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ)είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο κε εμαίξεζε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/14, πνπ 
θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζην θεθάιαην Δλδεηθηηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη 
(6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν 
ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 
παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 
πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 
(Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο 
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ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. 
(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 
παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνµέλσλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε Γξαµµαηεία ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ ζα 
παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ, ηελ εµέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ πνπ 
νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Καηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
νη ζπµµεηέρνληεο δχλαληαη λα παξίζηαληαη ζηνλ δηαγσληζµφ. ηε πεξίπησζε απηή νη πξνµεζεπηέο 
ή νη αληηπξφζσπνη απηψλ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ην δειηίν αζηπλνµηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεµφζηα ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζµνχ. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ήηνη ηελ 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηελ εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε.  
Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη µε ηε παξαθάησ δηαδηθαζία: 
1ν ΣΑ∆ΗΟ: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο 
θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη νπνίνη µνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαζψο 
θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, αλά θχιιν. Δπίζεο, 
µνλνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο. Ζ επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζµνχ ζα δηελεξγήζεη έιεγρν γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαη ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο. Οη ζπµµεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη θάθεινη είλαη πιήξεηο ζχµθσλα µε ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε πξνθξίλνληαη ζην 2ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνµηθήο 
πξνζθνξάο). Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχµελν ζηάδην νη 
θάθεινη ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
 2ν ΣΑ∆ΗΟ: Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο θαη ε επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζµνχ θαηαρσξεί ζε έγγξαθν – πξαθηηθφ ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
ελδηαθεξνµέλσλ. Σν πξαθηηθφ απηφ ζην νπνίν πεξηιαµβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία (δηθαηνινγεηηθά 
ζπµµεηνρήο, ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά) ησλ ελδηαθεξνµέλσλ ζηνλ δηαγσληζµφ 
(πξνθξηλφµελσλ θαη απνξξηπηέσλ) δηαβηβάδεηαη ζην Γ. ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ γηα ηε ιήςε απφθαζεο 
αλάδεημεο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Μεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί ν 
ζπµµεηέρσλ πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ραµειφηεξε ηηµή ζε επξψ.  

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο 

3.2.1 ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ πεξηιαµβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηελ ηηµή, ηνλ θνξέα γηα ηνλ 
νπνίν πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο, ηε ζπµθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο µε ηνπο φξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπο.  
3.2.2 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 
ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), απηφο ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν, 
εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ 
απηφλ, (άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412, ΦΔΚ 147 Α‟) µε βεβαίσζε παξαιαβήο, ηα δηθαηνινγεηηθά-έγγξαθα 
(∆ηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε. 
Α. Έιιελεο (Φπζηθά θαη Ννµηθά Πξφζσπα):  
(1) Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε 
αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:  

 ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε,  

  δσξνδνθία, - 

  απάηε, - 

 Σξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  

  λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο 

ηξνµνθξαηίαο,  

  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ. 

 Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζµαηνο αθνξά:  
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α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ. θαη Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ ηνπο δηαρεηξηζηέο,  
β) ζηηο Πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπµβνπιίνπ.  
(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμαµήλνπ, 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπµβηβαζµνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  
(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
(4) Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, 
θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξαµµέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  
Β. Αιινδαπνί (Φπζηθά θαη Ννµηθά Πξφζσπα): 
(1) Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε 
αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

 δσξνδνθία, 

 απάηε, - 

 Σξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

 λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο 

ηξνµνθξαηίαο,  

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ  

 
ή ειιείςεη απηνχ, άιινπ ηζνδχλαµνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
αξρή ηνπ θξάηνπο – µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν ελ 
ιφγσ Οηθνλνµηθφο Φνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο.  
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζµαηνο αθνξά  
α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ. θαη Ο.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο,  
β) ζηηο Πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπµβνπιίνπ.  
(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμαµήλνπ, 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπµβηβαζµνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  
(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αλ ην θξάηνο – µέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δε θαιχπηεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1), (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα 
έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ζηα θξάηε µέιε ή ζηηο 
ρψξεο πνπ δε πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφµελνπ 
ελψπησλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπµβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγειµαηηθνχ 
ή εµπνξηθνχ νξγαληζµνχ ηνπ θξάηνπο µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεµέλνο ν Οηθνλνµηθφο Φνξέαο.  
(4) Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ ή ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο), µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ 
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επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
παξαµέλνπλ εγγεγξαµµέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  
 
Γ. Οη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  
Τπνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ 
ζπµµεηέρεη ζηελ Έλσζε, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 19 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΚ Α‟147). 
Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφµελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ νηθνλνµηθνχ 
θνξέα πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε 
βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί µε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπµβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν νηθνλνµηθφο 
θνξέαο.  
  
3.2.3 Δάλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 
ζχµβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, 
χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ.  
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 
(ζχµθσλα µε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/ΦΔΚ Α΄147) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη (µε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412 /ΦΔΚ147 Α‟) ε 
εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 
∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
µαηαηψλεηαη.  
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη ζην πξνθαζνξηζµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα ηα 
απαηηνχµελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ (ζχµθσλα µε ην άξζξν 72 
ηνπ Ν. 4412/ΦΔΚ Α΄147) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο 
επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 
αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζθνµίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχµελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία 
µαηαηψλεηαη. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε παξνρή ππεξεζίαο, ππνρξεψλεηαη 
λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχµβαζε εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία έγγξαθεο 
εηδνπνίεζήο ηνπ απφ ηελ ππεξεζία, πξνζθνµίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξνβιεπφµελε 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο 
ζχµβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ χµβαζε, πνπ πεξηιαµβάλεη ιεπηνµεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 
ησλ ζπµβαιιφµελσλ µεξψλ, θαηαξηίδεηαη µε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ 
∆ηαθήξπμε. Ζ ζχµβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ ∆ίθαην 
θαη δελ µπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφµελν ηεο παξνχζεο.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ.4412/2016 (Α‟147), ζχµθσλα µε ην νπνίν:  
1. Γηα δεµφζηεο ζπµβάζεηο µε εθηηµψµελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο 
Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζµία άζθεζεο ηεο 
είλαη πέληε (5) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφµελν 
νηθνλνµηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη µέρξη πέληε (5) εµέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχµθσλα µε ηα 
νξηδφµελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
νπνίαο ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 
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απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ πνζνχ ίζνπ 
µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 
δεµφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 
δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 
απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 
παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 
ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗV ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 
πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ή απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην 
πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ  πνπ παξαιήθζεθε 
νξηζηηθά,  κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ 
ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
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ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 
δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 
αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  
ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 
δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 
δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 
ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ πιηθψλ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, 
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 
αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (εδαθ. 7, παξ. 3 άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/11 φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ 
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/16). Ζ θξάηεζε ηεο απφθαζεο απηήο ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 
3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ (άξζξν 7 ηεο 
ππνπξγ. Απνθ .5143/14). 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία  (άξζξν 64 ηνπ Ν. 
4172/13 (ΦΔΚ 167 Α/23-7-2013): Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 
4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο)  παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ 
επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 
δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 6 ηεο 
παξνχζαο. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 
ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο 
ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ 
Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 
εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 
πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 
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Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 
δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, 
αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην 
πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ 
θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 
φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 
παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηκεκαηηθά ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά σο εμήο: 

α) Ακφιπβδε βελδίλε θαη πεηξέιαην θίλεζεο 

Γηα ηηο παξαδφζεηο πγξψλ θαπζίκσλ κέζσ πξαηεξίσλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ θαηάινγν κε ηα πξαηήξηα, ηα νπνία ζα εμππεξεηνχλ ηα Παξαξηήκαηα ηνπ 
Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Κ.Κ.Π.Π..Δ.) . 

β) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ζηηο θαηά ηφπνπο δεμακελέο ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π..Δ. Οη παξαγγειίεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά. Ο πξνκεζεπηήο ζα 
εηδνπνηείηαη κία (1) εκέξα πξηλ γηα ηνλ ηφπν παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ζα είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειεί κέρξη ην κεζεκέξη ηεο επφκελεο εκέξαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ 
αββαηνθχξηαθσλ θαη ησλ αξγηψλ, ζηνλ ηφπν παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εηδνπνίεζε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο (ζρέδην 
ζχκβαζεο). Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 
έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

Οη δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη ην θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ 
ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο 
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 
αλαδφρνπ  ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα 
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 
εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ 
ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλνπο: 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 
ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο 
ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ 
ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 
απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα 
βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη 
κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 
πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν 
απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.3  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Η 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο 
θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ ππνπξγψλ νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκηθψλ αλάπηπμεο 
πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμίαο θαη δεκνζίσλ έξγσλ : 

 α)  Σν πεηξέιαην ζέξµαλζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζµ. 467/2002 (ΦΔΚ 1531/Β/2003)Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ 
«Πξνδηαγξαθέο θαη µέζνδνη ειέγρνπ θα πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο», φπσο απηή ηζρχεη ζήµεξα. 

β) Σν πεηξέιαην θίλεζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζµ. 514/2004 (ΦΔΚ 1490/Β/2006) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ «Πεηξέιαην 
θίλεζεο πξνδηαγξαθέο θαη µέζνδνη ειέγρνπ», θαζψο θαη ηελ αξηζµ. 316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/11-02-
2012) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνζαξµνγή ηεο ειιεληθήο λνµνζεζίαο, ζηνλ ηνµέα ηεο 
πνηφηεηαο θαπζίµσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ 

γ)  Ζ αµφιπβδε βελδίλε πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζµ. 510/2014 (ΦΔΚ 872/Β/2007) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ «Καχζηµα 
απηνθηλήησλ –Αµφιπβδε βελδίλε – Απαηηήζεηο θαη µέζνδνη ειέγρνπ». θαζψο θαη ηελ αξηζµ. 
316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/11-02- 2012) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνζαξµνγή ηεο ειιεληθήο 
λνµνζεζίαο, ζηνλ ηνµέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίµσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ» θαζψο θαη απφ κε ηηο αξηζκ. 316/2010/12 
(ΦΔΚ 501 Β/29-2-2012) απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Αλάπηπμεο-Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο-Πεξηβάιινληνο, ελέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο –Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε «Πξνζαξκνγή 
ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ 
νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» θαη ηελ κε αξηζκφ 
291/2003 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 1998 φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ 
θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

ε θάζε πεξίπησζε ηα ππφ πξνκήζεηα θαχζηκα ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα θαη λα πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ εθάζηνηε νξίδνληαη απφ ην αλψηαην ζπκβνχιην ηνπ Γεληθνχ ρεκείνπ ηνπ 
θξάηνπο ή ηζνδχλακνπ νξγαληζκνχ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ηεξεί ηνπο Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δµπνξίαο Πξντφλησλ θαη 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ∆Η.Δ.Π.Π.Τ.), ζχµθσλα µε ηελ Α2- 718/2014 (ΦΔΚ 2090/31-07- 
2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

Ζ Πεξηθέξεηα  δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνζηνιήο δεηγκάησλ θαπζίκσλ ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 
Κξάηνπο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπο σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο απφ ηε λνκνζεζία 
πξνδηαγξαθέο. 

εκεηψζεηο: 

1. Οη ηηκέο πγξψλ θαπζίκσλ αθνξνχλ ηηο ηηκέο φπσο απηέο νξίζζεθαλ ζην απφ 16/12/19 δειηίν 
ηηκψλ κέζεο ηηκή ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο γηα ηνλ Ννκφ Φζηψηηδαο θαη Ννκφ Δχβνηαο, ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93 Α/14-04-2014). 

2. Οη πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο γηα ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  II 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΤΗΜΩΝ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ :  

ΑΦΜ :  

Γ.Ο.Τ. :  

Γ/ΝΖ - Σ.Κ. :  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

Ζ παξνχζα πξνζθνξά αθνξά ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο (Αξηζ. Γηαθήξπμεο:………………..) κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Τγξψλ Καπζίκσλ γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ : 

 
Σκήκα 1:  Πξνκήζεηα βελδίλεο – Πεηξειαίνπ θίλεζεο   

 

Σκήκα 2:  Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

 

 
Σκήκα 3: Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Φζηψηηδαο- πξνκήζεηα βελδίλεο 

 
 
Σκήκα 4: Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Φζηψηηδαο-πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
 

Ακφιπβδε 95 (ή Unleaded) 
cpv 09132100-4 

3.300 
  

2 
Πεηξέιαην Κίλεζεο (ή 

Diesel) 
cpv 09134200-9 

5.000 
  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

cpv 9509132100-5 
58.000 

  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
 

Ακφιπβδε 95 (ή Unleaded) 
cpv 09132100-4 

1.800 
  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

cpv 9509132100-5 
29.000 
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Σκήκα 5: Παξάξηεκα Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Φζηψηηδαο-πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

 

Σκήκα 6: Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Δχβνηαο-πξνκήζεηα βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο 

 

Σκήκα 7: Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Δχβνηαο-πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

 

 

Γειψλσ φηη έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξαπάλσ δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη 
αλεπηθχιαθηα. 

Ζ πξνζθνξά ηζρχεη γηα εθαηφλ πελήληα (150) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 

Λακία …………/……./ 2019 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

(Τπνγξαθή θαη θξαγίδα Πξνκεζεπηή) 

 

ΖΜΔΗΩΖ:   Οη πξνζθέξνληεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ή αλά 
Παξάξηεκα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Σν έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf, θαη ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ Τπεξεζία 
πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

------------------------------------------------------------- 
  Δπί ηεο  δηακνξθνχκελεο κέζεο ηηκήο ηεο πεξηνρήο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

cpv 9509132100-5 
9.000 

  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
 

Ακφιπβδε 95 (ή Unleaded) 
cpv 09132100-4 

1.500 
  

2 
Πεηξέιαην Κίλεζεο (ή 

Diesel) 
cpv 09134200-9 

5.000 
  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

cpv 9509132100-5 
20.000 
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                                  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   IΗΗ 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο__________________ 

Καηάζηεκα____________________ 

(Γ/λζε νδφο - αξηζκφο ΣΚ FΑΥ)                        Ζκεξνκελία 
έθδνζεο_______________ 

                                                                

Πξνο:   ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ /Γλ/ζε 
Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ / Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

κχξλεο 25, 351 32  ΛΑΜΗΑ 

 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ.________ ΔΤΡΩ_______ 

 

 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ___________ ππέξ ηεο 
εηαηξείαο_________________________________________________ 
Γ/λζε___________________________ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 
ηεο _______________2019 γηα ηελ «Πξνκήζεηα  πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
Παξαξηεκάησλ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζχκθσλα 
κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ___/2019 Γηαθήξπμή  ζαο. 

 Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 
απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

 Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο, 
νιηθή ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ________________  (*) 

 Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 
ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

 

 

* ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά ζηε Γηαθήξπμε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗV 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο__________________ 

Καηάζηεκα____________________ 

(Γ/λζε νδφο - αξηζκφο ΣΚ FΑΥ)                        Ζκεξνκελία 
έθδνζεο_______________ 

 

Πξνο:   ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ /Γλζε 
Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ / Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

κχξλεο 25, 351 32  ΛΑΜΗΑ 

 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ.________ ΔΤΡΩ_______ 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ___________(νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) ζην νπνίν θαη 
κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο ππέξ ηεο 
εηαηξείαο_________________________________________________ 

Γ/λζε___________________________ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ «Πξνκήζεηα  πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
Παξαξηεκάησλ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζχκθσλα κε 
ηελ ππ΄ αξηζκ. ___/2019 Γηαθήξπμή  ζαο, θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο πξν Φ.Π.Α. .  

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο 
νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν 
ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή 
ηεο ζ‟ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

 

         ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
            ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ                                                     
      &  ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ                                            
                                                             
    ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ  
   ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                                                           

 

 

 

 Τ Μ Β Α  H   ΑΡΗΘΜ____/2019, πνζνχ   ……………….. 
 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ» 

 

 

ηε Λακία ζήκεξα ηελ ______________________, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:  

α) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν. ΓΡΑΚΑΚΖ , θάηνηθνο Λακίαο κχξλεο 25 ηει. 22313 51110 πνπ λφκηκα 
εθπξνζσπεί ην Κέληξν κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, φπνπ ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο ζα απνθαιείηαη 
«εξγνδφηεο» θαη 

β) ………………………………………………… θάηνηθνο …………………………………, 
εθπξφζσπνο ηεο ……………………………………………  Πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ,  

ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα παξαθάησ: 

ηηο ……………………….. 201…….  δηελεξγήζεθε ειεθηξνληθφο δεκφζηνο κεηνδνηηθφο 
δηαγσληζκφο απφ ηελ αξκφδηα θαηά Νφκν Δπηηξνπή, ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα 
ηελ «πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ  γηα ηηο αλάγθεο ησλ Παξαξηεκάησλ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 
Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», γηα (9) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  

ζχκθσλα κε ηελ  αξηζκ. …………………………….. δηαθήξπμε, θαηφπηλ ηεο αξηζκ………. 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ. 

Ύζηεξα απφ απηά ν πξψηνο ζπκβαιιφκελνο, κε ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ 
αλαζέηεη  ζη…………………………………………….. Πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ πνπ νλνκάδεηαη 
ζην εμήο «ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ» θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ κε ηνπο εμήο 
φξνπο θαη ζπκθσλίεο 

Ά ξ ζ ξ ν 1ν 

ΔΗΓΟ-ΠΟΟΣΖΣΑ 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη  ηα Παξαξηήκαηα ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ. κε ηηο 
απαξαίηεηεο πνζφηεηεο πγξψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πνπ απνηππψλεηαη 
ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  

Σκήκα 1:  Πξνκήζεηα βελδίλεο – Πεηξειαίνπ θίλεζεο   

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

ΑΔΑ: ΩΓΚΦΟΞ8Ψ-ΞΤΥ
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Σκήκα 2:  Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

 
Σκήκα 3: Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Φζηψηηδαο- πξνκήζεηα βελδίλεο 

 
Σκήκα 4: Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Φζηψηηδαο-πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 
 

 
Σκήκα 5: Παξάξηεκα Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Φζηψηηδαο-πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

 

Σκήκα 6: Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Δχβνηαο-πξνκήζεηα βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο 

 

Σκήκα 7: Παξάξηεκα ΑΜΔΑ Δχβνηαο-πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
 

Ακφιπβδε 95 (ή Unleaded) 
cpv 09132100-4 

3.300 
  

2 
Πεηξέιαην Κίλεζεο (ή 

Diesel) 
cpv 09134200-9 

5.000 
  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

cpv 9509132100-5 
58.000 

  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
 

Ακφιπβδε 95 (ή Unleaded) 
cpv 09132100-4 

1.800 
  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

cpv 9509132100-5 
29.000 

  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

cpv 9509132100-5 
9.000 

  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
 

Ακφιπβδε 95 (ή Unleaded) 
cpv 09132100-4 

1.500 
  

2 
Πεηξέιαην Κίλεζεο (ή 

Diesel) 
cpv 09134200-9 

5.000 
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Ά ξ ζ ξ ν 2ν  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Σα ππφ πξνµήζεηα είδε πγξψλ θαπζίµσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο Απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Υεµηθνχ πµβνπιίνπ (ΑΥ) 
ηνπ Γεληθνχ Υεµείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ). Δηδηθφηεξα : 

1. Σν πεηξέιαην ζέξµαλζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζµ. 467/2002 (ΦΔΚ 1531/Β/2003) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ 
«Πξνδηαγξαθέο θαη µέζνδνη ειέγρνπ θα πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο», φπσο απηή ηζρχεη 
ζήµεξα 

2. . 2. Σν πεηξέιαην θίλεζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζµ. 514/2004 (ΦΔΚ 1490/Β/2006) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ 
«Πεηξέιαην θίλεζεο πξνδηαγξαθέο θαη µέζνδνη ειέγρνπ», θαζψο θαη ηελ αξηζµ. 
316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/11-02-2012) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνζαξµνγή ηεο 
ειιεληθήο λνµνζεζίαο, ζηνλ ηνµέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίµσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο 
ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ».  

3. 3. Ζ αµφιπβδε βελδίλε πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζµ. 510/2014 (ΦΔΚ 872/Β/2007) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ 
«Καχζηµα απηνθηλήησλ – Αµφιπβδε βελδίλε – Απαηηήζεηο θαη µέζνδνη ειέγρνπ». θαζψο 
θαη ηελ αξηζµ. 316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/11-02-2012) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 
«Πξνζαξµνγή ηεο ειιεληθήο λνµνζεζίαο, ζηνλ ηνµέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίµσλ βελδίλεο 
θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πµβνπιίνπ». 

4.  Ο πξνµεζεπηήο πξέπεη λα ηεξεί ηνπο Καλφλεο ∆ηαθίλεζεο θαη Δµπνξίαο Πξντφλησλ θαη 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ∆Η.Δ.Π.Π.Τ.), ζχµθσλα µε ηελ Α2 - 718/2014 (ΦΔΚ 
2090/31-07-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

Ά ξ ζ ξ ν 3ν 

ΣΗΜΖ-ΔΚΠΣΩΖ 

Ζ έθπησζε γηα ηα πγξά θαχζηκα ζα ππνινγίδεηαη επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο κέζεο 
ιηαληθήο ηηκήο θαηά ηελ εκέξα ρνξήγεζεο ηνπ είδνπο (ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 1.3.  ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο).   Ζ ηηκή πνπ ζα πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 
έθπησζεο βαξχλεηαη κε Φ.Π.Α.  

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ε παξαθξάηεζε 1%, βαξχλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή επίζεο. 

Ά ξ ζ ξ ν 4ν 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηκεκαηηθά ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά, φπσο παξαθάησ 
πεξηγξάθεηαη: 

α) Ακφιπβδε βελδίλε θαη πεηξέιαην θίλεζεο 

Ο αλεθνδηαζκφο, κε πεηξέιαην θίλεζεο θαη ακφιπβδε βελδίλε, ησλ νρεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ 
ησλ Παξαξηεκάησλ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζα γίλεηαη απφ 
ηα παξαθάησ πξαηήξηα ηνπ αλαδφρνπ: 

1.  …………………………………………………………………………………. 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  (%) 

Αξηζκεηηθά Οινγξάθσο 

1 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

cpv 9509132100-5 
20.000 
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2. …………………………………………………………………………………. 

β) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ζηηο θαηά ηφπνπο δεμακελέο ησλ θηηξίσλ ησλ 
Παξαξηεκάησλ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Οη παξαγγειίεο ηνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά. Ο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηείηαη κία (1) εκέξα πξηλ 
γηα ηνλ ηφπν παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειεί κέρξη 
ην κεζεκέξη ηεο επφκελεο εκέξαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ αββαηνθχξηαθσλ θαη ησλ αξγηψλ, ζηνλ 
ηφπν παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εηδνπνίεζε. 

ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ δελ παξαδνζεί κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ 
παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξνκεζεπφκελσλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη απφ 
επηηξνπέο πνπ ζα ζπζηαζνχλ κε επζχλε ησλ παξαιεπηξηψλ ππεξεζηψλ. 

ε πεξίπησζε πνηνηηθψλ δηαθνξψλ, αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα γίλεηαη απφ 
ηε Υεκηθή Τπεξεζία Φζηψηηδαο. 

ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη δπζρέξεηα ζηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, γηα ηελ νπνία 
φκσο δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο (π.ρ. απεξγίεο θιπ.), ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνκεζεχεη ηηο ππεξεζίεο κε πγξά θαχζηκα θαηά πξνηεξαηφηεηα. Δάλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε 
θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πξνκήζεηα κε πγξά θαχζηκα, ηφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο λα 
πξνκεζεχνληαη πγξά θαχζηκα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ζήκεξα  θαη ιήγεη ηελ ……………………………………….  

Ά ξ ζ ξ ν  5ν 

ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά, αθνινπζνχκελεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 200 
«Σξφπνο πιεξσκήο – απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ» ηνπ 
λ.4412/2016 (Α‟ 147), απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ζχκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο δαπαλψλ 
απφ ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο 
πξνζθφκηζεο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν δηθαηνινγεηηθψλ: 

- Πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε πξνκήζεηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ζπλέξρεηαη ε Δπηηξνπή πξνκεζεηψλ θαη αθνχ νκφθσλα 
δηαπηζηψζεη φηη ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο 
ππνρξεψζεηο, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηθφςεη πνζνζηφ κέρξη 50 % θαη φρη 
ιηγφηεξν απφ 10 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ή θαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 
αλ επαλαιεθζεί ε πιεκκέιεηα. 

- Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ πνπ λα θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

- Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

- Φνξνινγηθή  θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο 

Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζα βαξχλνπλ  ην Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ  ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 
Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ 1611 

Οη ηηκέο ζην ηηκνιφγην γηα ηα πγξά θαχζηκα ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθάζηνηε ηηκέο ηνπ 
εθδηδφκελνπ δειηίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ Ν. 
3438/2006.  

Ά ξ ζ ξ ν 6ν 

ΚΤΡΩΔΗ ΓΗΑ ΠΑΡΑΒΑΖ ΣΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΓΚΦΟΞ8Ψ-ΞΤΥ
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1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί- παξαδνζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 209 ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ 
147/Α‟/08-08-2016), επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε 
ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν 
ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

4. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 
πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

5. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ 
ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο 
δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

6. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο 
ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Ά ξ ζ ξ ν 7ν  

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ  

Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα  ηα 
Γηθαζηήξηα Λακίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Διιεληθή Ννκνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη  
πάληνηε ην Διιεληθφ. 

Ά ξ ζ ξ ν  8ν 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκ. 
………………………….. εγγπεηηθή επηζηνιή …………………………………………….. αμίαο 
……………………………….. €. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απνδνζεί κεηά ηελ ηειηθή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα 
απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν (2) φκνηα αληίηππα, απφ ηα νπνία ην έλα θαηαηέζεθε ζην Σκήκα 
Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ην δε άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο. 

                                                                 ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν. ΓΡΑΚΑΚΖ 

 Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 
αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 

(Κ.Κ.Π.Π..Δ.) 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 55427 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: κχξλεο 25, Λακία, Σ.Κ. 35132 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Ησάλλεο Καββαδίαο ,Αζπαζία Λαζνχξα 

- Σειέθσλα: 2231351117,2221350819 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: promithies@1035.syzefxis.gov.gr, aspasia.lathoyra@0950.syzefxis.gov.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.kkppstereas.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ 

CPV): Αληηθείκελν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ»  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κ.Κ.Π.Π..Δ. σο πίλαθαο 

Α/Α ΔΗΓΟ CPV 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 09135100-5 

2 Ακφιπβδε βελδίλε 09132100-4 

3 Πεηξέιαην θίλεζεο 09134200-9 

 
 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ :  ΤΠΑΡΥΔΗ 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): ΓΔΝ 
ΤΠΑΡΥΔΗ 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΑΔΑ: ΩΓΚΦΟΞ8Ψ-ΞΤΥ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 
V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 
πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 
επίζεκν θαηάινγνiv: 
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ φρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
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θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
απφ θνηλνχ κε άιινποv; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΕΤΔ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 
θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvi 

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεvii· 

 δσξνδνθίαviii,ix· 

 απάηεx· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxi· 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαοxii· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxiii. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxiv ην 
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 
πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xv 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvi: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvii 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

[] Ναη [] Όρη  
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(«απηνθάζαξζε»)xviii
; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλxix: 

[……] 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 
ηελ πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεοxx, ζηελ Διιάδα 
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxi 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): xxii 
[……][……][……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο

xxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 
κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 
αλαθέξνληαηxxiv, εθηόο εάλ : 

α) ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 
πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxv. 

β) ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Σππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Τπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 
έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 
αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ 

κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 
εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 
εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 
εθαηνκκχξηα επξψ. 

iv
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

v
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vi
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

vii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

viii
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

ix
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 
ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), 
«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ 
Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

x
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 

48/Α) "Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ 
Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xi
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 
απφθαζεο-πιαίζην. 

xii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 

“Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xiii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 
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ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε 
ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xiv
 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvi
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 
πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xix
 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη’ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 
ιήθζεθαλ.  

xx
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxi
 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ 
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο 
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο 
δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxiii
 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 
απηφ. 

xxiv
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxv
 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά 
πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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