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Α Π Ο Φ Α  Η 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Ανοικτό  Θλεκτρονικό  Διαγωνιςμό  με  ςφραγιςμζνεσ  προςφορζσ,  ςφμφωνα  με  τισ  διατάξεισ  του  Ν. 
4412/2016 για τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΓΫΝ ΚΑΥΣΙΜΫΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ, πετρζλαιο κίνθςθσ). 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο 
βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα: Για τθν ανάδειξθ προμθκευτι/ϊν για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων, κριτιριο κατακφρωςθσ 
είναι θ χαμθλότερθ τιμι ςε ευρϊ, που κα προκφπτει μετά τθν ποςοςτιαία ζκπτωςθ- επί τοισ εκατό (%) - 
επί τθσ εκάςτοτε νόμιμα διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, όπωσ αυτι 
ανακοινϊνεται από το Τμιμα Εμπορίου τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, 
κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ, που αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ (βενηίνθ 
αμόλυβδθ, πετρζλαιο κίνθςθσ). 
Το ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό χωρίσ να υπερβαίνει το ποςοςτό 5%. 
Θ   Ανακζτουςα  Αρχι      δφναται  κατά  τθν   κατακφρωςθ   των   αποτελεςμάτων   του  διαγωνιςμοφ  να 

κατακυρϊςει μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό 8% τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ  αμόλυβδθσ 
βενηίνθσ και πετρελαίου κίνθςθσ. 

    Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ εκτιμάται ωσ προσ τθν ποςότθτα ςε 189.306,46lt  και ωσ προσ τθν αξία 

246.193,56€ (πλζον  Ψ.Ρ.Α.  24%: 59.086,44€), οπότε  ο ςυνολικόσ  προχπολογιςμόσ  διαμορφϊνεται  ςε 

305.280,00€ 

Θ δαπάνθ κα αντιμετωπιςτεί από τον τακτικό προχπολογιςμό ΚΑΕ 1511 (ειδ. φορ. 07-410) 
Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό και οι ποςότθτεσ ανά αρικμό αναφοράσ 
ονοματολογίασ (C.P.V) είναι: 

CPV ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 

ΛΙΣΡΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ςε € 

(χωρίσ Ψ.Ρ.Α) 
ΔΑΠΑΝΗ ςε € 

(με Ψ.Ρ.Α) 

09132100-4 Βενηίνθ αμόλυβδθ 127.261,70 169.258,06 209.880,00 

09134100-8 Ρετρζλαιο κίνθςθσ 
 
 

62.044,76 76.935,50 95.400,00 

ΤΝΟΛΟ 189.306,46 246.193,56 305.280,00 

 

Αναλυτικι περιγραφι τθσ ανωτζρω προμικειασ υπάρχει ςτο Τεφχοσ Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και 
Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, που αποτελεί ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ και αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
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Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.). Ο διαδικτυακόσ τόποσ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των 
προςφορϊν ανζρχεται ςε 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ 
τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΨΟΫΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΨΟΫΝ 

 

www.promitheus.gov.gr 

                          

1-11-2018  08:00 ϊρα  

                    

12-11-2018 16:00ϊρα 

 
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρα 10:30 μετά 
τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία  υποβολισ  των  προςφορϊν  από τθν  αρμόδια  Επιτροπι  διενζργειασ  και  αξιολόγθςθσ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Για  τθ  ςυμμετοχι  ςτο  διαγωνιςμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείσ  απαιτείται  να  διακζτουν 
ψθφιακι  υπογραφι,  χορθγοφμενθ  από  πιςτοποιθμζνθ  αρχι  παροχισ  ψθφιακισ  υπογραφισ  και  να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr). 
Κατά τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προςφζροντεσ οφείλουν μαηί με 
τθν  προςφορά,  να  κατακζςουν  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  ςτον  ανοικτό  διαγωνιςμό,  τθσ  οποίασ  το  ποςό 
ορίηεται ςε ποςοςτό 2% τθσ προχπολογιςκείςασ από τθν Υπθρεςία δαπάνθσ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.), διάρκειασ 
τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. 
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για μια, περιςςότερεσ ι και για όλεσ τισ ομάδεσ, ωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν 
παρ. 1.3 του άρκρου 1 τθσ διακιρυξθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ προςφορά κα αφορά το ςφνολο των ειδϊν 
που περιλαμβάνονται ςτθν ομάδα ι τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ ςυμμετζχει ο διαγωνιηόμενοσ, επί ποινι 
απαραδζκτου. Στθν περίπτωςθ αυτι, το φψοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ αναπροςαρμόηεται ανάλογα. 
Δεν γίνονται δεκτζσ - με ποινι αποκλειςμοφ - εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Οι προςφορζσ των υποψθφίων ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό 
διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 
Η μζγιςτθ χρονικι διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και για ζνα ζτοσ ι 
μζχρι εξαντλιςεωσ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων όχι πζραν του τριμινου. Θ παράδοςθ των καυςίμων κα 
γίνεται τμθματικά κατόπιν εντολισ από τθν κάκε αρμόδια Υπθρεςία του Ψορζα Υλοποίθςθσ. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται  από  επίςθμθ  μετάφραςι  τουσ  ςτθν  ελλθνικι  γλϊςςα,  ςφμφωνα  με  τισ  διατάξεισ  του 
άρκρου 92, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
Ενθμερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  ζντυπα  -εταιρικά  ι  μθ-με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 
Ο προςφζρων εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ, προδικαςτικι προςφυγι κατά τθσ διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ   ι   ζχει   απορριφκεί   θ   εν   λόγω   προςφυγι,   κεωρείται   ότι   αποδζχεται   πλιρωσ   και 
ανεπιφφλακτοσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δε δφναται με τθν προςφορά του ι με οποιονδιποτε 
άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο προμθκευτισ ι οι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκοφν να κατακζςουν προ 
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, υπζρ τθσ Δ.Α. Ευβοίασ – Ψορζα Υλοποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ , για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ Ψ.Ρ.Α. 

 
Τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), ενϊ το πλιρεσ τεφχοσ τθσ 
διακιρυξθσ  διατίκεται  ακόμθ, ςε  θλεκτρονικι  μορφι,  από τθν  ιςτοςελίδα  τθσ  Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

 (προκθρφξεισ), ςτον δικτυακό τόπο: www.astynomia.gr, όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ 
πρόςβαςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο κακε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία κα παρζχεται μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ. 
Ρερίλθψθ τθσ παροφςθσ κα δθμοςιευκεί: 
- Στθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
- Σε μια θμεριςια τοπικι εφθμερίδα και μία εβδομαδιαία νομαρχιακι εφθμερίδα 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτισ εφθμερίδεσ  κα καταβλθκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι. 
Τα ποςά αυτά κα παρακρατθκοφν από τθν αμοιβι του ανάδοχου προμθκευτι ι αναλογικά των ανάδοχων 
προμθκευτϊν κατά τθ πρϊτθ πλθρωμι του-των από τθν ανακζτουςα αρχι, εφόςον ανακθρυχτεί ανάδοχοσ-οι. 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ 

 
 

 Γεϊργιοσ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΘΣ  
Ταξίαρχοσ

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
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1.    ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 
1.1   ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

 
Επωνυμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΕΘΟΥΣΘΣ 153 

Ρόλθ ΩΑΛΚΙΔΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 34100 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL642 

Τθλζφωνο 2221037016 

Ψαξ 2221076666 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο adevias.diax@astynomia.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αρχ/κασ ΩΑΛΑΣ Γεϊργιοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.astynomia.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ  Ανακζτουςα  Αρχι  είναι  θ  Διεφκυνςθ  Αςτυνομίασ  Εφβοιασ   και  ανικει  ςτθν  Γενικι  Κυβζρνθςθ 

(Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ) 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Δθμόςια Τάξθ και Αςφάλεια 

τοιχεία Επικοινωνίασ 

α)          Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)          Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 

γ)           Ρεραιτζρω  πλθροφορίεσ  είναι  διακζςιμεσ  από   www.promitheus.gov.gr ςτο ςυςτθμικό αρικμό 
65191 και   τθν  ιςτοςελίδα  τθσ  Ελλθνικισ  Αςτυνομίασ www.astynomia.gr  και  ςτο  Γραφείο  
Διαχείριςθσ  τθσ  Δ.Α.  Ευβοίασ,  ςτον  κ.  ΩΑΛΑ Γεϊργιο  τθλ. 2221037016 Email:  adevias@astynomia.gr 

 

1.2   ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 
 

Είδοσ διαδικαςίασ 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. 
 
 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ 
Ευβοίασ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε : 1511 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Ψορζα 

Θ  παροφςα  ςφμβαςθ  χρθματοδοτείται  από  Ριςτϊςεισ  του  Τακτικοφ  Ρροχπολογιςμοφ  ΚΑΕ  1511,  τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (ειδ. φορ. 07-410). 
 

1.3   πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ   είναι θ προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ-πετρζλαιο 
κίνθςθσ) ζτουσ 2019,  για  τθν  κάλυψθ  ανελαςτικϊν  αναγκϊν  κίνθςθσ  του  μθχανοκίνθτου  ςτόλου  τθσ  
Δ/νςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ  και των Αςτυνομικϊν Υπθρεςιϊν που επιχειροφν ςτο Νομό  Ευβοίασ : ζδρα Δ.Α. 
Ευβοίασ (Επιτελείο, Α.Τ. –Τ.Α.-Τ.Τ.-Τ.Α.Δ. Ωαλκίδασ, Α.Τ. Διρφφων-Μεςςαπίων, Α.Τ. Ερετρίασ), Α.Τ. Αλιβερίου, Α.Τ. 
Κφμθσ, Α.Τ. Καρφςτου, Α.Τ. Σκφρου, Α.Τ. Μαντουδίου, Α.Τ. Λίμνθσ, Α.Τ. Ιςτιαίασ, προσ το ςκοπό αποφυγισ   
ακινθτοποίθςθσ αυτοφ και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ 
του Σϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

mailto:.diax@astynomia.gr
http://www.astynomia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
mailto:.diax@astynomia.gr
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Επιςθμαίνεται ότι οι κατωτζρω ποςότθτεσ αποτελοφν εκτίμθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με βάςει τισ ανάγκεσ 
και το μζςο όρο τιμισ κάκε είδουσ κατά το χρόνο υποβολισ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ. Οι ποςότθτεσ που κα 
παραγγελκοφν τελικά κα προκφψουν από τισ τρζχουςεσ τιμζσ κατά τισ θμζρεσ παραγγελιϊν και μζχρι 
εξαντλιςεωσ των εξαςφαλιςκζντων πιςτϊςεων και ςε καμιά περίπτωςθ δεν μποροφν να υπερβοφν τθ 
ςυμβατικι αξία. 

Η παροφςα υποδιαιρείται ςτισ παρακάτω Ομάδεσ: 
ΟΜΑΔΑ Ι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ.Α. ΕΤΒΟΙΑ (Επιτελείο, Α.Σ.-Σ.Σ.-Σ.Α.-Σ.Α.Δ. Χαλκίδασ, 

Α.Σ. Διρφφων-Μεςςαπίων, Α.Σ. Ερετρίασ) με ζδρα τθ ΧΑΛΚΙΔΑ, 
ΟΜΑΔΑ I ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 81.178,75 1,33      107.967,74 
 

(α) 

   133.880,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 33.623,83 

 
 

 

1,24 41.693,55 
 

(β) 

51.700,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ I (α)+(β)   149.661,29 185.580,00 

 

ΟΜΑΔΑ  ΙΙ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΤΙΜΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΑ  Α.Σ.  ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ  με  ζδρα  το ΑΛΙΒΕΡΙ 
ΟΜΑΔΑ II ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 12.127,09 1,33       16.129,03 
 

(α) 

    20.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 6.178,46 1,24 7.661,29 
 

(β) 

9.500 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ IΙ (α)+(β)   23.790,32 29.500,00 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΚΤΜΗ με ζδρα τθ ΚΤΜΗ 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 4.244,48 1,33 5.645,16 
 

(α) 

7.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 3.577,00 1,24 4.435,48 
 

(β) 

5.500,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ ΙΙΙ (α)+(β)   10.081,08 12.500,00 

 

ΟΜΑΔΑ IV: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΚΑΡΤΣΟΤ με ζδρα τθ ΚΑΡΤΣΟ 

ΟΜΑΔΑ IV ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 6.063,54 1,33 8.064,51 
 

(α) 

10.000 
 

(α) 



 

[9] 

 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 3.381,90 1,24 4.193,55 
 

(β) 

5.200 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ IV (α)+(β)   12.258,06 15.200,00 

 
ΟΜΑΔΑ V: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΚΤΡΟΤ με ζδρα τθ ΚΤΡΟ 

ΟΜΑΔΑ V ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 4.244,48 1,33 5.645,16 
 

(α) 

7.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 0,00 1,24 0,00 
 

(β) 

0,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ V (α)+(β)   5.645,16 7.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ VI: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΜΑΝΣΟΤΔΙΟΤ με ζδρα το ΜΑΝΣΟΤΔΙ 

ΟΜΑΔΑ VI ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 4.244.,8 1,33 5.645,16 
 

(α) 

7.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 2.926,63 1,24 3629,03 
 

(β) 

4.500,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ ΟμάδασVI (α)+(β)   9.274,19 11.500,00 

 
ΟΜΑΔΑ VII: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΛΙΜΝΗ με ζδρα τθ ΛΙΜΝΗ 

ΟΜΑΔΑ VII ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 4.244,48 1,33 5.645,16 
 

(α) 

7.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 3.251,82 1,24 4.032,26 
 

(β) 

5.000,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ VII (α)+(β)   9.677,42 12.000,00 

 
 

ΟΜΑΔΑ VIII: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΙΣΙΑΙΑ με ζδρα τθν ΙΣΙΑΙΑ 

ΟΜΑΔΑ VIII ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 10.914,38 1,33 14.516,13 
 

(α) 

18.000,00 
 

(α) 



 

[10] 

 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 9.105,10 1,24      11.290,32 
 

(β) 

   14.000,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ VIII (α)+(β)   25.806,45 32.000,00 

 
ΤΝΟΛΟ ( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII ) (υμπ. Φ.Π.Α.) 305.280.00 ευρϊ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ωσ τιμι μονάδασ εκκίνθςθσ είδουσ ςτουσ Ρίνακεσ Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ, για τθ 

Βενηίνθ  Αμόλυβδθ  και  το  Ρετρζλαιο  Κίνθςθσ,  ορίςκθκε  ο  μζςοσ  όροσ  τιμισ  κάκε  είδουσ,  όπωσ 
ανακοινϊκθκε από το Τμιμα Εμπορίου τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, κατά 
το χρόνο ςφνταξθσ τθσ παροφςθσ. 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για μια, περιςςότερεσ ι και για όλεσ τισ ομάδεσ, ωσ αυτζσ προςδιορίηονται 
παραπάνω . Σε κάκε περίπτωςθ, θ προςφορά κα αφορά το ςφνολο των ειδϊν που περιλαμβάνονται ςτθν 
ομάδα ι τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ ςυμμετζχει ο διαγωνιηόμενοσ, επί ποινι απαραδζκτου. 

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ εκτιμάται ωσ προσ τθν ποςότθτα ςε 189.306,46lt  και ωσ προσ τθν αξία 

246.193,56€ (πλζον  Ψ.Ρ.Α.  24%: 59.086,44€), οπότε  ο ςυνολικόσ  προχπολογιςμόσ  διαμορφϊνεται  ςε 

305.280,00€ 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ μζχρι ζνα ζτοσ. 
 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Αϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

Θ  ςφμβαςθ  κα  ανατεκεί  με  το  κριτιριο  τθ  χαμθλότερθ  προςφερόμενθ  τιμι  (υψθλότερο  ποςοςτό 
ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) που υπολογίηεται ςτθ νόμιμθ διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ 
πϊλθςθσ του είδουσ τθ μζρα τθσ παράδοςισ του, θ οποία προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο 
τιμϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν Ρεριοχι του Νομοφ Ευβοίασ. 
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1.4   Θεζκηθό πιαίζην 
 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 

   του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

   του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

   τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

   του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

   του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, του ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςιϊν ςυμβάςεων» (Α-30), όπωσ τροποποιικθκε 
με τισ διατάξεισ του ν. 3414/2005 (Α-279) «Τροποποίθςθ του Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιων 
ςυμβάςεων» και ιςχφει 

   του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

   του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

   του ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του κϊδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» (ΨΕΚ Α 52/28.2.2013) (άρκρο 

35) 

 ν. 4446/2016 ¨Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ-Ραράβολα, Οικειοκελισ αποκάλυψθ 
φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

 του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίθςθ  διατάξεων  για  τθν  πρόςβαςθ  ςε  δθμόςια  ζγγραφα  και 
ςτοιχεία”, 

   του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ   και   διαδικαςίεσ   λειτουργίασ   του   Εκνικοφ   υςτιματοσ   Ηλεκτρονικϊν   Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

  του άρκρου 6 " Κατανομι πόρων ςτα Αςφαλιςτικά Σαμεία του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ" 
του Ν. 2452/1996 "Ρφκμιςθ κεμάτων προςφυγϊν κατά τροποποίθςθ των διατάξεων του Ν. 1975/1991 
και άλλεσ διατάξεισ" (Α'- 283), όπωσ ιςχφουν . 
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-     του Ν.4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, ….. και άλλεσ διατάξεισ’’ (Α -73), όπωσ ιςχφουν. 
- του Ν. 4281/2014 (A.160) «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ» 

-  του ΠΔ. 184/2009 «φςταςθ Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ και κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων τουσ» 

όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
-  του  ΠΔ.  178/2014  (Α.281)  «Οργάνωςθ  Τπθρεςιϊν  Ελλθνικισ  Αςτυνομίασ»  όπωσ  τροποποιικθκε  και 

ιςχφει 
-  του ΠΔ. 24/2015 (Α.20) από 27/01/2015 «φςταςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων». 
-  του  Π.Δ.  39/2017  «Κανονιςμόσ  εξζταςθσ  Προδικαςτικϊν  Προςφυγϊν  ενϊπιον  τθσ  Αρχισ  Εξζταςθσ 

Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν» 

-  του  Π.Δ.  7/2017  (Α.14)  «Αναδιάταξθ  -  αναδιοργάνωςθ,  ςφςταςθ  και  λειτουργία  περιφερειακϊν 
υπθρεςιϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ». 
-  τθν  υπ’  αρικ.  7001/2/358-δ  από  22-01-2015  απόφαςθ  κ.  Αρχθγοφ  ΕΛ.Α  «Λειτουργία  Γενικϊν  και 
Μερικϊν Διαχειρίςεων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
- τθν υπ. αρικ. 75555/289 από 10-7-2017 κακοριςμόσ κριτθρίων υπαγωγισ ςτθν ζννοια τθσ ϋϋχωριςτισ 

επιχειρθςιακισ  μονάδασ  ανεξαρτιτωσ  υπεφκυνθσ  για  τθ  ςφναψθ  ςυμβάςεων  τθσ  ίδιασ  ι  οριςμζνων 
κατθγοριϊν αυτϊν’’ του άρκρου 6, παρ. 2, εδάφιο βϋτου ν.4412/2016 (ΦΕΚ Βϋ2336) 
- τθν υπ’ αρικμό ΓΔΟΕ/4/28-κ από 19-12-2016 Απόφαςθ Γ.Δ.Ο.Ε.. (Β.4130) 
- τθν υπ. αρικ. ΓΔΟΕ 1/2/243-β από  04-10-2017 Απόφαςθ κ. Αναπλθρωτι υπουργοφ Εςωτερικϊν με κζμα 

«Μεταβίβαςθ  αρμοδιοτιτων  και  παροχι  εξουςιοδοτιςεων  Αναπλθρωτι  Τπουργοφ  εςωτερικϊν  επι 
κεμάτων ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε υφιςτάμενα υπθρεςιακά όργανα» (ΦΕΚ Βϋ3470) 
- Τθν υπ’ αρικμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ/4/28-λκ’ από 07-12-2017 (ΨΕΚ Β’ 4315) « Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων των άρκρων 

24,26,66 και 69γ του Ν.4270/14 επί των δαπανϊν που διενεργοφνται από τισ περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν (Τομζασ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ) ςτισ Δθμοςιονομικζσ Υπθρεςίεσ Εποπτείασ και 
Ελζγχου (Δ.Υ.Ε.Ε) του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. 
- Το Ρ.Δ. 86/2018 (Α’-159) «Αναςφςταςθ και μετονομαςία ςε Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ». 
- τθν υπ’ αρικ. 7000/1/19/1 από 27-7-2018 Απόφαςθ Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικϊν. 
- τθν υπ’ αρικ. 7000/1/7/19-β από 15-6-2018 Απόφαςθ Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικϊν. 
- τθν υπ’ αρικ. 8055/4/208-ΙΘ-1 από 13-4-2018  Ζγκριςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ ςτον Ε.Φ.   
  07-410. 
- Σθν υπ’ αρικ. 8055/4/208-ΙΘ-1 από 13/04/2018 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ του 
Α.Ε.Α./Κ.Ο.Τ.Π/Δνςθ Οικονομικϊν. 
-  Τθν  υπϋαρικ.  8055/1/1-α  από  17-9-2018  Απόφαςθ  Α ν ά λ θ ψ θ σ  Ρ ολυε το φ σ  Υ π ο χ ρ ζ ω ς θσ  
Διευκυντι  τθσ  Δ.Α.  Ευβοίασ  με  Α.Δ.Α.: 6ΒΞ465ΥΘ7-ΙΛ4, με τθν οποία εγκρίκθκε ςυνολικι πίςτωςθ 
τριακοςίων πζντε χιλιάδων διακοςίων ογδόντα ευρϊ (305.280,00 €), από Κ.Α.Ε. 1511 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 
  



 

[13] 

 

1.5   Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 
 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12/11/2018 και ϊρα 16.00 
 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ,  

 

1.6   Γεκνζηόηεηα 
 

Α.          Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 5/10/2018 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Β.          Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 
 

Το  πλιρεσ  κείμενο  τθσ  παροφςασ  Διακιρυξθσ  καταχωρικθκε  ςτθ  διαδικτυακι  πφλθ  του  Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr. 

 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

 

1.Ρροοδευτικι Εφβοια 

2. Ευβοϊκό Τφπο 
 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί  ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL) :  www astynomia.gr ςτθν διαδρομι : Αρχικι ► Ρροκθρφξεισ. 
 

Γ.           Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει αναλογικά, τον ανάδοχο προμθκευτι ι τουσ 
ανάδοχουσ προμθκευτζσ. 

 

1.7   Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,   τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

 

β)  δεν  κα  ενεργιςουν  ακζμιτα,  παράνομα  ι  καταχρθςτικά  κακϋόλθ  τθ  διάρκεια  τθσ  διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2.     ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
2.1   Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 
 

 θ με αρ. (2018-149480 αρικμόσ γ ν ω ς τ ο π ο ι θ ς θ σ ) Ρροκιρυξθσ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 θ παροφςα Διακιρυξθ  8055/1/1-γ από 5-10-2018 δ ι α κ ι ρ υ ξ θ  τ ο υ  δ ι α γ ω ν ι ς μ ο φ  με τα 
Ραραρτιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, (Τεχνικι περιγραφι, Υποδείγματα, Ζντυπα Ρροςφοράσ κλπ) που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

               το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
[ΕΕΕΣ] 

 Το  ςχζδιο Σφμβαςθσ 

Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που κα αναρτθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν 
θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ (αρ. ςυςτ. 65191) 

 

 
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ  οι  ανταλλαγζσ  πλθροφοριϊν,  ιδίωσ  θ  θλεκτρονικι  υποβολι,  εκτελοφνται  με  τθ  χριςθ  τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

 
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,   το αργότερο δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό 
τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ  ςυμπλθρωματικϊν  πλθροφοριϊν  –  διευκρινίςεων    υποβάλλονται  από εγγεγραμμζνουσ    ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, 

 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 
2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα  διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και  θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

 

Ενθμερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  ζντυπα  -εταιρικά  ι  μθ-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
 

Κάκε  μορφισ  επικοινωνία  με τθν  ανακζτουςα  αρχι, κακϊσ  και  μεταξφ αυτισ  και  του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ- 
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ γραμματίου ςφςταςθσ παρακατακικθσ υπζρ τθσ Δ.Α. Βοιωτίασ φορζα 
υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, το περιεχόμενο τθσ παρακατακικθσ 
πρζπει να αναφζρει ότι διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, αντί των ανωτζρω 
αναφερόμενων ςτοιχείων (α) ζωσ (ια). 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ε : Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ.
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2.2   Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

 
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1.  Δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ςτθ  διαδικαςία  ςφναψθσ  τθσ  παροφςασ  ςφμβαςθσ  ζχουν  φυςικά  ι  νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 
 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

2.  Οι  ενϊςεισ  οικονομικϊν  φορζων,  ςυμπεριλαμβανομζνων  και  των  προςωρινϊν  ςυμπράξεων,  δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ (Ραράρτθμα 
Ε), που ανζρχεται ςτο ποςό των: 

 

ΟΜΑΔΑ I : 7.483,06 ευρϊ (επτά χιλιάδων τετρακοςίων ογδόντα τριϊν ευρϊ και ζξι λεπτϊν) 
ΟΜΑΔΑ II  : 1.189,52 ευρϊ (χιλίων εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και πενιντα δφο λεπτϊν) 
ΟΜΑΔΑ IIΙ : 504,05 ευρϊ (πεντακοςίων τζςςερα ευρϊ και πζντε λεπτϊν) 
 ΟΜΑΔΑ IV : 612,90 ευρϊ (εξακοςίων δϊδεκα ευρϊ και ενενιντα λεπτϊν) 
ΟΜΑΔΑ V  : 282,26 ευρϊ (διακοςίων ογδόντα δφο ευρϊ και είκοςι ζξι λεπτϊν) 
 ΟΜΑΔΑ VI  : 463,71 ευρϊ (τετρακοςίων εξιντα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα ενόσ λεπτϊν) 
 ΟΜΑΔΑ VII: 483,87 ευρϊ (τετρακοςίων ογδόντα τριϊν ευρϊ και ογδόντα επτά λεπτϊν) 
ΟΜΑΔΑ VIII: 1.290,32 ευρϊ (χιλιϊν διακοςίων ενενιντα ευρϊ και τριάντα δφο λεπτϊν) 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, 
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

 

2.2.2.2.  Θ  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  επιςτρζφεται  ςτον  ανάδοχο  με  τθν  προςκόμιςθ  τθσ  εγγφθςθσ  καλισ 
εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και 
2.2.2.3.  Θ  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  καταπίπτει,  αν  ο  προςφζρων  αποςφρει  τθν  προςφορά  του  κατά  τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.4, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ  φορζασ,  εφόςον  ςυντρζχει  ςτο  πρόςωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμζνο  φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

 

α)  ςυμμετοχι  ςε  εγκλθματικι  οργάνωςθ,  όπωσ  αυτι  ορίηεται  ςτο  άρκρο  2  τθσ  απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997,  ς.  1)  και  ςτθν  παράγραφο  1  του  άρκρου  2  τθσ  απόφαςθσ-πλαίςιο  2003/568/ΔΕΥ  του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, 

 

γ)  απάτθ, κατά τθν  ζννοια του  άρκρου  1 τθσ  ςφμβαςθσ  ςχετικά  με τθν  προςταςία  των  οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48), 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002,  για  τθν  καταπολζμθςθ  τθσ  τρομοκρατίασ  (ΕΕ  L  164  τθσ  22.6.2002,  ς.  3)  ι  θκικι  αυτουργία  ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

 

ε)  νομιμοποίθςθ  εςόδων  από  παράνομεσ  δραςτθριότθτεσ  ι  χρθματοδότθςθ  τθσ  τρομοκρατίασ,  όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι  απόφαςθ  είναι  μζλοσ  του  διοικθτικοφ, διευκυντικοφ  ι  εποπτικοφ  οργάνου  του  ι  ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
(IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου   αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

 

Στισ  περιπτϊςεισ  ανωνφμων  εταιρειϊν  (Α.Ε.),  θ  υποχρζωςθ  του  προθγοφμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
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τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ   ι τθν 
εκνικι νομοκεςία   ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν  τισ  ειςφορζσ  κοινωνικισ  αςφάλιςθσ  καλφπτουν  τόςο  τθν  κφρια  όςο  και  τθν  επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

 

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

 

(ςτ)  εάν  ζχει  επιδείξει  ςοβαρι  ι  επαναλαμβανόμενθ  πλθμμζλεια  κατά  τθν  εκτζλεςθ  ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

 

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.6.2 τθσ παροφςασ, 

 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ, 

 

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

 

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
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2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3.8. Πταν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 
266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια   ελεγκτικά   όργανα   του   Σϊματοσ   Επικεϊρθςθσ   Εργαςίασ   για   παραβάςεισ   τθσ   εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ. 

 

2.2.4 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
 

 

2.2.4.1 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο 

 
2.2.4.2 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Nα διακζτουν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,   εν ιςχφ άδεια λειτουργίασ   του πρατθρίου υγρϊν 
καυςίμων που κα εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ των ςυμβάςεων τθσ παροφςασ. 

 
2.2.5 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ
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τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται. 

 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 
2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

 
2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ  δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Γ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου 
εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ   του Ραραρτιματοσ 1 (Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται οδθγίεσ για 
τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.) 

 
2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

 

Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ (δικαιολογθτικά), δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ 
των δικαιολογθτικϊν, αυτά κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των τριϊν 
μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, 
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να 
φζρουν θμερομθνία εντόσ των ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τουσ. 

 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.5. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4 και 2.2.5). 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.7 και 2.2.3.8. 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1, απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, υπογραφισ του ΕΕΕΣ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, κακϊσ και Υπεφκυνθ  Διλωςθ του Ν. 1599/86 αναφορικά με 
τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίουσ 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ,  από  υπεφκυνθ  διλωςθ  του  ενδιαφερομζνου  ενϊπιον  αρμόδιασ  δικαςτικισ  ι  διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

 

γ)  για  τθν  παράγραφο  2.2.3.7.  Υπεφκυνθ Διλωςθ  του  προςφζροντοσ  οικονομικοφ  φορζα  ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8.  πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθ παραγράφο 

2.2.3.8, το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ 
ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι 
ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθ παράγραφο 2.2.3.8. 

 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4.1 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου, με το οποίο 
κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ. 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το
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πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται   ζνορκθ   βεβαίωςθ,   από   υπεφκυνθ   διλωςθ   του   ενδιαφερομζνου   ενϊπιον   αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.4.2 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν: 

 

Εν  ιςχφ  άδεια λειτουργίασ  του  πρατθρίου  υγρϊν  καυςίμων  που  κα  εξυπθρετιςει  τισ  ανάγκεσ  των 
ςυμβάςεων  τθσ  παροφςασ  και  Υπεφκυνθ  Διλωςθ  ψθφιακά  υπογεγραμμζνθ  που  να  δθλϊνεται  θ 
διεφκυνςθ του. 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα   πρζπει   να   προκφπτουν   θ   νόμιμθ   ςφςταςι   του,   όλεσ   οι   ςχετικζσ   τροποποιιςεισ   των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Εάν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο οφείλει να κατακζςει ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν Αντίςτοιχθ 

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. 
 

Εάν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ οφείλει να κατακζςει βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο 
ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

 

Εάν ο προςφζρων είναι Ζνωςθ Οικονομικϊν Ψορζων, τότε: Υποβάλλονται για κάκε μζλοσ όλα τα ανωτζρω 
κατά περίπτωςθ (νομικό-φυςικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ) νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία. 
Συμφωνθτικό μεταξφ των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, με το οποίο ςυςτινεται θ ζνωςθ και 
προςδιορίηεται με ςαφινεια θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ). Στο ςχετικό ςυμφωνθτικό δθλϊνεται και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Επίςθσ τα Μζλθ δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρον 
και αλλθλζγγυα τθν ευκφνθ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα εξακολουκεί να 
υφίςταται μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Το ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό υπογράφεται ψθφιακά από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ – μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τουσ 
νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν ςε περίπτωςθ που αυτοί (οικονομικοί φορείσ) είναι νομικά πρόςωπα. 

 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε  ιςχφουςεσ  εκνικζσ  διατάξεισ  ι  διακζτουν πιςτοποίθςθ  από  οργανιςμοφσ  πιςτοποίθςθσ  που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ  εκδιδόμενο  από  τθν  αρμόδια  αρχι  ι  το  πιςτοποιθτικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 

 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
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Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που  οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

Β.8. Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι κα ανακζςει ομάδα τθσ 
ςφμβαςθσ υπό τθ μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κα πρζπει να προςκομίςει τα ανωτζρω αναφερόμενα 
δικαιολογθτικά,  των  παραγράφων  Β1α,Β1β,Β1δ  &  Β4  για  τον  κάκε  υπεργολάβο,  ςυνοδευόμενα  από 
διλωςι του, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, όπου κα γίνεται αναφορά του τθσ ομάδασ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο 
ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται ενδεχομζνωσ, να ανακζςει ςτον κακζνα τουσ. 

 

Β.9.   Σε   περίπτωςθ   που   το   απόςπαςμα   ποινικοφ   μθτρϊου   ι   άλλο   ιςοδφναμο   ζγγραφο   φζρει 
καταδικαςτικζσ  αποφάςεισ,  οι  ςυμμετζχοντεσ  κα  πρζπει  να  επιςυνάπτουν  ςε  θλεκτρονικό  αρχείο  ςε 
μορφι .pdf τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: α. ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 
(Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΙΚΕ) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 
διαχειριςτζσ, β. ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, γ. ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
κακϊσ και το κατά περίπτωςθ εκπρόςωπου του οικονομικοφ φορζα που υπογράφει το ΕΕΕΣ 

 

Β.10. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό 
του, υποβάλλει ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προςκομίηεται και ςε 
περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ τθσ οποίασ δεν επικυμοφν να υπογράφουν από κοινοφ 
τθν  προςφορά  τουσ,  αλλά  ορίηουν  κοινό  εκπρόςωπο  για  το  ςκοπό  αυτό,  ο  οποίοσ  εξουςιοδοτείται 
νομίμωσ, από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 
 
 

2.3   Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

 
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
βάςει τιμισ και ειδικότερα: 
Για τθν ανάδειξθ προμθκευτι/ϊν για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ, 
πετρελαίου κίνθςθσ), κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ςε ευρϊ, που κα προκφπτει μετά τθν 
ενιαία ποςοςτιαία ζκπτωςθ (μζχρι το δεφτερο δεκαδικό ψθφίο) - επί τοισ εκατό (%) - επί τθσ εκάςτοτε 
νόμιμα διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, όπωσ αυτι ανακοινϊνεται από 
το Τμιμα Εμπορίου τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, κατά τθν θμζρα 
παράδοςθσ αυτοφ, που αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ (πετρζλαιο κίνθςθσ, 
βενηίνθ αμόλυβδθ). Το ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό χωρίσ να υπερβαίνει το 
ποςοςτό 5%. 

 

 

 

2.4   Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 
 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει  θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ  υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 

2009/767/ΕΚ  και  ςφμφωνα  με  τα  οριηόμενα  ςτο  Κανονιςμό (ΕΕ)  910/2014  και  τισ  διατάξεισ  τθσ  Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ  www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

 

Μετά  τθν  παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ  και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 
 

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα 

 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 

2.4.2.4.  Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ  αντίςτοιχεσ  ειδικζσ  θλεκτρονικζσ  φόρμεσ  του  ςυςτιματοσ.  Στθν  ςυνζχεια  το ςφςτθμα  παράγει  τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. 
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ  αρχείου  pdf  (το οποίο  κα  υπογραφεί  θλεκτρονικά)  πρζπει  να  ταυτίηονται.  Σε  αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. Επιπλζον επιςυνάπτουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
που αφοροφν τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με τα υποδείγματα των Ραραρτθμάτων Βϋ& 
Δϋ αντίςτοιχα. 

 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,

http://www.promitheus.gov.gr/
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φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν  προςκομίηονται υποχρεωτικά  από τον  οικονομικό φορζα  ςτθν ανακζτουςα  αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (με ανάλογι ζνδειξθ «ΡΟΣΨΟΑ»,  «Δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ, το 
αντικείμενο  του   διαγωνιςμοφ   και   τα  ςτοιχεία  του   προςφζροντα),   τα   ςτοιχεία  τθσ  θλεκτρονικισ 
προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. 
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα 
ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ 
και   τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

 

Σε ςχζςθ με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων, διευκρινίηονται τα εξισ: 
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 
των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα ( π.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ. ), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων. 
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι από νομίμωσ αντίγραφα επικυρωμζνα εγγράφων 
από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και 
εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι  οποίεσ  απορρζουν  από  διεκνείσ  ςυμβάςεισ  τθσ  χϊρασ  (Σφμβαςθ  τθσ  Ωάγθσ)  ι  άλλεσ 
διακρατικζσ ςυμφωνίεσ ( βλ.και ςθμείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 
ζχουν  επικυρωκεί  από  δικθγόρο,  ςφμφωνα  με  τα  οριηόμενα  ςτο  άρκρο  36  παρ.  2  β)  του  Κϊδικα 
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1  Τα  ςτοιχεία  και  δικαιολογθτικά  για  τθν  ςυμμετοχι  των  προςφερόντων  ςτθ  διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν 
παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Α) Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου   XML   και   PDF,   ςτθ   διαδικτυακι   πφλθ   www.promitheus.gov.gr   του   ΕΣΘΔΘΣ   και   αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Γ). 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ υπογράφεται ψθφιακά από τον κατά περίπτωςθ εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ 
φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 
εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), ωσ ορίςτθκε ανωτζρω, υπογράφεται ψθφιακά από τον 
κατά περίπτωςθ εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα, παρζχοντασ τθν προκαταρκτικι απόδειξθ (ότι δεν 
βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ) των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν. Θ ωσ άνω προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 
του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, αφορά : 

 

ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ. 

 

ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο  
 

ςτισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν από τον πρόεδρο αυτοφ. 
 

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι κα ανακζςει 
ομάδα τθσ ςφμβαςθσ υπό τθ μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ κα πρζπει, να ςθμειϊςει τθν αντίςτοιχθ 
ζνδειξθ ςτο Ε.Ε.Ε.Σ του (μζροσ ΙΙ – παράγραφοσ Δ). Ακολοφκωσ ςτο πεδίο που εμφανίηεται αναφζρει τθν 
ομάδα, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει κατά το άρκρο 58 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχφει. Και ςε 
αυτι τθν περίπτωςθ ο οικονομικόσ φορζασ που υποβάλει προςφορά, επιςυνάπτει χωριςτό ζντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. 
για κάκε υπεργολάβο (άρκρ. 131 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχφει). Στα επιςυναπτόμενα χωριςτά Ε.Ε.Ε.Σ. των 
υπεργολάβων, δθλϊνεται αντίςτοιχα ο, κατά περίπτωςθ, νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τουσ, ο οποίοσ και  κα  
υπογράψει ψθφιακά  τα θλεκτρονικό αρχείο (.pdf)  που  κα  παραχκεί. Τα  χωριςτά  Ε.Ε.Ε.Σ.  των 
υπεργολάβων  ςυμπλθρϊνονται  ωσ  προσ  τα  μζρθ  I, II, III.  Εφόςον  ο προςφζρων  οικονομικόσ  φορζασ 
ςτθρίηεται και  ςτισ  ικανότθτεσ  του/ων  υπεργολάβου/ων  κα  πρζπει  ςτο/α  χωριςτό/α  Ε.Ε.Ε.Σ. εκάςτου 
υπεργολάβου να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το μζροσ IV, δθλαδι 
οι ςχετικζσ με τθν ι τισ ικανότθτεσ τουσ, ςτισ οποίεσ κα ςτθριχτεί ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, 
πλθροφορίεσ. 

 

Το χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάκε υπεργολάβο δεν απαιτείται να προςκομιςτεί όταν θ υπεργολαβία δεν 
δθλϊνεται ςτο Ε.Ε.Ε.Σ. κατά τθν υποβολι προςφοράσ, αλλά δθλϊνεται μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 131 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχφει. 

 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

Β) Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι (Ραράρτθμα Ε) και υποβάλλεται από τον προςφζροντα 
θλεκτρονικά  ςε  μορφι  αρχείου  .pdf, κατόπιν ψθφιακισ  ςάρωςθσ.  Το αναλογοφν ποςό τθσ  εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ υπζρ του ςυμμετζχοντοσ κα καλφπτει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α. (κατά το άρκρο 6 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχφει) ανά ομάδα (εάν ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλει 
προςφορά για μία μόνο (1) ομάδα) ι του ακροίςματοσ των εκτιμϊμενων αξιϊν των ςυμβάςεων των 
ομάδων (εάν ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλει προςφορά για δφο ι περιςςότερεσ ι όλεσ τισ ομάδεσ). 

 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν πρζπει να ζχει ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι 
άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ.

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.3.2   Θ Τεχνικι Ρροςφορά. Συντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παράγραφο 6 του άρκρου 96 του Ν. 4412/2016, ωσ 
ιςχφει) και υποβάλλεται μζςω του ςυςτιματοσ από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 
ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Ο προςφζρων κα επιςυνάψει 
επιπλζον του ανωτζρω ςτθν θλεκτρονικι τεχνικι προςφορά του, ςε μορφι .pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ 
και ςυμπλθρωμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με το Ραραρτιματοσ Β τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ, εφόςον αναφζρει ςτο Ε.Ε.Ε.Σ. του ότι κα ανακζςει ομάδα τθσ ςφμβαςθσ υπό τθ 
μορφι  υπεργολαβίασ  ςε  τρίτουσ, κα  πρζπει  να  δθλϊςει  ςτθν  προςφορά  του  τθν  ακριβι  ομάδα  τθσ 
ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό τθ μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ επίςθσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνει. Επιςθμαίνεται ότι τα ςτοιχεία των προτεινόμενων υπεργολάβων κα πρζπει 
να ταυτίηονται με τα αυτά που ζχουν δθλωκεί ςτο Ε.Ε.Ε.Σ. 

 
2.4.4 Πεξηερόκελα  Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά»  / Σξόπνο  ζύληαμεο  θαη  ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα (Ρρομθκευτι), που ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ, ιτοι με βάςθ τθν  πλζον ςυμφζρουςα  από οικονομικι  άποψθ προςφορά,  μόνο  βάςει  τιμισ 
και ειδικότερα: 
Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με βάςθ τθν προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ του είδουσ 
ςτον  προμθκευτι  που  κα  προςφζρει  το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ  (μζχρι  το δεφτερο  δεκαδικό 
ψθφίο)   – επί τοισ εκατό % - το οποίο υπολογίηεται επί τθσ εκάςτοτε νόμιμα διαμορφοφμενθσ, μζςθσ 
λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, όπωσ αυτι ανακοινϊνεται από το Τμιμα Εμπορίου τθσ Δ/νςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ, που αντιςτοιχεί ςε 
κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ (βενηίνθ αμόλυβδθ, πετρζλαιο κίνθςθσ). 
Το        ανωτζρω  ποςοςτό  ζκπτωςθσ  μπορεί       να   είναι  και  αρνθτικό       χωρίσ  να          υπερβαίνει   το  ποςοςτό  5%. 
Για παράδοςθ τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ και του πετρελαίου κίνθςθσ ςτο πρατιριο υγρϊν καυςίμων μζςω 
των αντλιϊν, για τα οποία (είδθ καυςίμου) κα προςφερκεί ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ. 
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για μια, περιςςότερεσ ι και για όλεσ τισ ομάδεσ, ωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν 
παρ. 1.3 του άρκρου 1 τθσ διακιρυξθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ προςφορά κα αφορά το ςφνολο των ειδϊν 
και των   προκθρυχκείςων ποςοτιτων που περιλαμβάνονται ςτθν ομάδα ι τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ 
ςυμμετζχει ο διαγωνιηόμενοσ 

Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά θ οποία κα δίνεται μόνο για μζροσ μόνο των ποςοτιτων του κάκε 
είδουσ καυςίμου τθσ ομάδασ. 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον(υπό) φάκελο «Οικονομικι 

Ρροςφορά». 
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Οι προςφζροντεσ δίδουν ςτο ςφςτθμα ποςοςτό ζκπτωςθσ προςφοράσ ανά ομάδα τθσ 
προμικειασ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι   θλεκτρονικι   φόρμα   του   ςυςτιματοσ   και   του   παραγόμενου   ψθφιακά   υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι 
προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ ι πρόςκεςθ 
του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν Τιμι Αναφοράσ που τίκεται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ για το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ. 
Τιμζσ Αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν : 
Τιμι αναφοράσ Βενηίνθσ Αμόλυβδθσ : = 1,33
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Τιμι αναφοράσ Ρετρελαίου Κίνθςθσ : = 1,24 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει επιπλζον των ανωτζρω 
ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι .pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο 
με το αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, το υπόδειγμα του Εντφπου Οικονομικισ Ρροςφοράσ του 
Ραραρτιματοσ Δ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν προμικεια των ειδϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Τον προμθκευτι βαρφνουν κρατιςεισ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 5,721%, ιτοι: 
α) υπζρ των αςφαλιςτικϊν Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ., ςυνολικοφ ποςοφ 5,57056%, ωσ εξισ: 
Τ.Ε.Α.Ρ.Α.Σ.Α.  2,72%,  Μ.Τ.Σ.  2,72%,  ιτοι  μερικό  ςφνολο  5,44%  και  επί  του  μερικοφ  ςυνόλου  τζλθ 
χαρτοςιμου 2% και επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% 

β) υπζρ τθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςυνολικοφ ποςοφ 0,06216 %, ωσ εξισ: 
0,06 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί 
τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 

γ) υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ποςοφ 0,06216 %, ωσ εξισ: 
0,06 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί 
τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 

δ) υπζρ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν, ποςοφ 0,02612%, ωσ εξισ: 
0,02 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί 
τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 
Επιςθμαίνεται ότι θ κράτθςθ υπζρ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν κα 
τεκεί ςε ιςχφ όταν εκδοκεί θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ, με τθν οποία κα ρυκμίηονται ο τρόποσ, ο χρόνοσ 
και θ διαδικαςία κρατιςεων 

Επίςθσ κα παρακρατθκεί φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ςτοιχεία που απαρτίηουν τθν τεχνικι 
και τθν οικονομικι προςφορά υπογράφονται υποχρεωτικά, είτε από κάκε οικονομικό φορζα - μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ, όπωσ αυτόσ νομίμωσ εκπροςωπείται, είτε από κοινό εκπρόςωπό τουσ που ζχει νομίμωσ 
εξουςιοδοτθκεί ςχετικά για το ςκοπό αυτό. 
Αντιπροςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016. 

 
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 

(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά  και  τθν  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  τουσ,  εφόςον  τουσ  ηθτθκεί  πριν  τθν  πάροδο  του  ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

 

β)   θ   οποία  περιζχει   ατζλειεσ,  ελλείψεισ,  αςάφειεσ  ι   ςφάλματα,  εφόςον   αυτά  δεν   επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
 

κ)  θ  οποία  παρουςιάηει  ελλείψεισ  ωσ  προσ  τα  δικαιολογθτικά  που  ηθτοφνται  από  τα  ζγγραφα  τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3.    ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
3.1   Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 

       Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 

τεςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ  μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10.00 

       Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

       Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

 

Ειδικότερα : 
 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου. 

 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και 
ενιαία. 

 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 

 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου. 

 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. 

 

Κατά τθσ ανωτζρω αποφάςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ. 

 

3.2   Πξόζθιεζε     ππνβνιήο     δηθαηνινγεηηθώλ     πξνζσξηλνύ     αλαδόρνπ     - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 

2.2.6.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 & 2.2.5 αυτισ. 

 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται ( ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με ανάλογι 
ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ»,θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ, 
το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του προςωρινοφ αναδόχου) κατά περίπτωςθ από αυτόν 
εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φζρουν  θλεκτρονικι  υπογραφι.  Θ  θλεκτρονικι  αποςφράγιςθ  του  φακζλου  «Δικαιολογθτικά 
Κατακφρωςθσ» του προςωρινοφ αναδόχου, γίνεται ςε θμερομθνία, που κα ορίηεται ςτθν ςχετικι 
ειδοποίθςθ προσ αυτόν, μζςω του Συςτιματοσ, μετά και τθν προςκόμιςθ των προβλεπομζνων κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι 

 

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό  ανάδοχο  να  τα  προςκομίςει  ι  να  τα  ςυμπλθρϊςει  εντόσ  πζντε  (5)  θμερϊν  από  τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ. 

 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

 

i)   κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
 

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 & 2.2.5 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, 

 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ  τισ  οποίεσ  ο  προςωρινόσ  ανάδοχοσ  είχε  δθλϊςει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ  ςφμφωνα  με  τισ  παραγράφουσ  2.2.4  &  2.2.5  τθσ  παροφςασ  διακιρυξθσ,  θ  διαδικαςία 
ματαιϊνεται. 

 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ  για  τθ  λιψθ  απόφαςθσ  είτε  για  τθν  κατακφρωςθ  τθσ  ςφμβαςθσ  είτε  για  τθ  ματαίωςθ  τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, και ωσ εξισ: 
ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, 
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο 

 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3   Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 
 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ  ελζγχου  και  αξιολόγθςθσ  των  προςφορϊν,  ςε  κάκε  προςφζροντα  που  ζχει  υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ. 

 

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4. 

 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν, 

 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.6.2. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 

 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
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3.4   Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 
 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ  προδικαςτικισ  προςφυγισ  είναι (α)  δζκα  (10) θμζρεσ  από τθν  κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 
τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν 
αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι 
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

 

Θ  προδικαςτικι  προςφυγι  κατατίκεται  θλεκτρονικά  μζςω  τθσ  λειτουργικότθτασ  «Επικοινωνία»  του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ  που  πριν  τθν  ζκδοςθ  τθσ  απόφαςθσ  τθσ  ΑΕΡΡ  επί  τθσ  προςφυγισ,  θ  ανακζτουςα  αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια. 

 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 

ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
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3.5   Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 
 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ   Επιτροπισ   του   Διαγωνιςμοφ.   Επίςθσ,   αν   διαπιςτωκοφν   ςφάλματα   ι   παραλείψεισ   ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.      ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
4.1   Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο) 

 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα Ε τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ (ι αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το 
ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν   που παραλιφκθκε οριςτικά) 
μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και 
του εκπροκζςμου. 

 

4.2   πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 
 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

4.3   Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο,   ςυλλογικζσ   ςυμβάςεισ   ι   διεκνείσ   διατάξεισ   περιβαλλοντικοφ,   κοινωνικοαςφαλιςτικοφ   και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

Ο μειοδότθσ υποχρεοφται να τθρεί τισ Αγορανομικζσ Διατάξεισ και τον Αγορανομικό Κϊδικα. 
 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του 
αναδόχου κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο Ψυςικό ι Νομικό πρόςωπο. 
Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ των δικαιωμάτων του ςε αναγνωριςμζνα Ριςτωτικά Ιδρφματα, με 
ςκοπό  τθν  ζκδοςθ  εγγυθτικϊν  επιςτολϊν  ι  λόγω  ςφμβαςθσ  πίςτωςθσ  με  ανοικτό  (αλλθλόχρεο) 
λογαριαςμό απ’ αυτά.
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4.4   Τπεξγνιαβία 
 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ ομάδασ/ομάδων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

 

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι  ςυμμετζχουν  ςτθν  εκτζλεςθ  αυτισ,  εφόςον  είναι  γνωςτά  τθ  ςυγκεκριμζνθ  χρονικι  ςτιγμι. 
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ   τα   ςχετικά   ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ   ςυνεργαςίασ..   Σε   περίπτωςθ   διακοπισ   τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ  τθσ  διακοπισ  αυτισ  ςτθν  Ανακζτουςα  Αρχι,  οφείλει  δε  να  διαςφαλίςει  τθν  ομαλι 
εκτζλεςθ τθσ ομάδασ/ των ομάδων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο 
κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

 

4.4.3. Θ  υπεργολαβία  μπορεί  να  δθλϊνεται  είτε  κατά  το ςτάδιο τθσ  υποβολισ  προςφοράσ  (από τον 
προςφζροντα), είτε μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ. Στθν τελευταία 
περίπτωςθ, όταν δθλαδι οι υπεργολάβοι δθλϊνονται - παρουςιάηονται μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
προκειμζνου να επαλθκευτεί θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 
4412/2016, ωσ ιςχφει, προςκομίηονται από τον ανάδοχο τα πιςτοποιθτικά τθσ παραγράφου 2.2.6.2 για 
κάκε υπεργολάβο. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 
του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

4.5   Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

 

4.6   Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

δ) εξαςφαλίςει τθν προμικεια καυςίμων, με ιδία μζςα (καταςκευι υπθρεςιακοφ πρατθρίου καυςίμων), 
χωρίσ καμία περαιτζρω αποηθμίωςθ του προμθκευτι, για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα τθσ ςυμβατικισ 
περιόδου. 

4.7   Δκπηζηεπηηθόηεηα 
 

Οι οικονομικοί φορείσ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να τθριςουν εμπιςτευτικά και να μθ 
γνωςτοποιιςουν ςε  τρίτουσ, χωρίσ  τθν προθγοφμενθ  ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ  τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
οποιαδιποτε  ζγγραφα ι  πλθροφορίεσ  που  κα  περιζλκουν  ςε  γνϊςθ τουσ, κατά  τθν  εκπλιρωςθ  των 
υποχρεϊςεϊν τουσ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. Επίςθσ οι οικονομικοί φορείσ ζχουν τθν υποχρζωςθ 
να διαςφαλίςουν τθν τιρθςθ τθσ ωσ άνω απαίτθςθσ από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και 
κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
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5.      ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
5.1   Σξόπνο πιεξσκήο 

 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
 

Το  100%  τθσ  ςυμβατικισ  αξίασ, από τθν ΔΤΕΕ ςτο Ν. Ευβοίασ με χρθματικό ζνταλμα που κα εκδίδεται 
ςτο όνομά του,  μετά  τθν  οριςτικι παραλαβι των καυςίμων βάςει των τμθματικϊν παραδόςεϊν τουσ. 
Κακϊσ οι παραδόςεισ κα είναι τμθματικζσ, και οι πλθρωμζσ κα είναι τμθματικζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
παραδόςεων (ανά μινα) και τθν τιμολόγθςθ αυτϊν. Με κάκε παράδοςθ καυςίμων, κα εκδίδονται δελτία 
αποςτολισ ανά είδοσ καυςίμου και ςτο τζλοσ κάκε μινα κα εκδίδονται αντίςτοιχα ςυγκεντρωτικά 
τιμολόγια ςφμφωνα με τα εκδοκζντα δελτία αποςτολισ και με τισ τιμζσ ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα 
οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου  Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ 
ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 5,721%, ιτοι: 
α) υπζρ των αςφαλιςτικϊν Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ., ςυνολικοφ ποςοφ 5,57056%, ωσ εξισ: 
Τ.Ε.Α.Ρ.Α.Σ.Α.  2,72%,  Μ.Τ.Σ.  2,72%,  ιτοι  μερικό  ςφνολο  5,44%  και  επί  του  μερικοφ  ςυνόλου  τζλθ 
χαρτοςιμου 2% και επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% 

β) υπζρ τθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςυνολικοφ ποςοφ 0,06216 %, ωσ εξισ: 
0,06 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί 
τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 

γ) υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ποςοφ 0,06216 %, ωσ εξισ: 
0,06 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί 
τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 

δ) υπζρ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν, ποςοφ 0,02612%, ωσ εξισ: 
0,02 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί 
τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 
Επιςθμαίνεται ότι θ κράτθςθ υπζρ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν κα 
τεκεί ςε ιςχφ όταν εκδοκεί θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ, με τθν οποία κα ρυκμίηονται ο τρόποσ, ο χρόνοσ 
και θ διαδικαςία κρατιςεων 

 
Με  κάκε  πλθρωμι  κα  γίνεται  θ  προβλεπόμενθ  από  τθν  κείμενθ  νομοκεςία  παρακράτθςθ  φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 1% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2   Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 
 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ   από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 
του ν. 4412/2016 

 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
 

α) το καφςιμο δεν παραδοκεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

 

- ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ  του  χρόνου  τθσ  παράταςθσ  που  χορθγικθκε,  ςφμφωνα  με  το  άρκρο  206  του  Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων γίνεται με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

5.3   Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 
 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από  τθν  θμερομθνία  που  ζλαβε  γνϊςθ  τθσ  ςχετικισ  απόφαςθσ.  Επί  τθσ  προςφυγισ,  αποφαςίηει  το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.       ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
6.1   Υξόλνο/Σόπνο παξάδνζεο πιηθώλ 

 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα καφςιμα ωσ εξισ: 
 

Θ παράδοςθ των καυςίμων κα είναι τμθματικι και κα εξελίςςεται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ςυμβατικοφ 
χρόνου, ανάλογα με τισ τρζχουςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, κακθμερινά ςτο πρατιριο υγρϊν καυςίμων του 
αναδόχου, ςφμφωνα με το ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του. Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, 
μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

6.1.2.  Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ οποιοδιποτε πρακτικό 
πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα αρχι παράδοςθσ των καυςίμων. Η παράδοςθ, κα γίνεται εντόσ τριάντα (30) 
χλμ, από τθν ζδρα κάκε Αςτυνομικισ Τπθρεςίασ, ςτα οχιματα αυτϊν. 

 

6.1.3. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

 

6.1.4. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ: α) να τροφοδοτεί τα οχιματα τθσ Υπθρεςίασ τα Σαββατοκφριακα 
και τισ αργίεσ και β) να καλφπτει τθν τροφοδοςία των οχθμάτων τθσ Υπθρεςίασ κατά προτεραιότθτα, ςε 
περιόδουσ απεργιϊν που ςχετίηονται με τθν τροφοδοςία καυςίμων (βυτιοφόρων, πρατθριοφχων κλπ). 

 

6.1.5. Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ δεν επιβάλλουν τθν προμικεια ολόκλθρθσ τθσ ποςότθτασ, ο 
προμθκευτισ δεν δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ 

 

6.2   Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 
 

6.2.1. H παραλαβι των  υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

 

Επίςθσ,   εάν   ο   τελευταίοσ   διαφωνεί   με   τα   αποτελζςματα   των   εργαςτθριακϊν   εξετάςεων   που 
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
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Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

 

6.2.2. Θ οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι, κα γίνεται τμθματικά, μετά τθν ζκδοςθ των 
αντίςτοιχων τιμολογίων κάκε θμερολογιακοφ μινα, με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ροιοτικισ 
και Ροςοτικισ Ραραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει υπόψθ του τυχόν παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ. Κάκε ελάττωμα 
ι παράλειψθ που γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο πρζπει να επανορκϊνεται από αυτόν, μζςα ςε 
εφλογθ προκεςμία 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα καφςιμα αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων. 

 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται  οι  προβλεπόμενοι  από τθν  ςφμβαςθ  ζλεγχοι  από  επιτροπι  που  ςυγκροτείται  με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο.   Θ   παραπάνω   επιτροπι   παραλαβισ   προβαίνει   ςε   όλεσ   τισ   διαδικαςίεσ   παραλαβισ   που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

6.3   Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 
 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλφτερθ  του  1/2  του  ςυνολικοφ  ςυμβατικοφ  χρόνου,  ο  δε 
ανάδοχοσ  κεωρείται  ωσ  εκπρόκεςμοσ  και  υπόκειται  ςε  κυρϊςεισ  λόγω  εκπρόκεςμθσ  παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4   Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 
 

Θ επιτροπι παραλαβισ όποτε το κρίνει ςκόπιμο, κα μπορεί να ηθτιςει να γίνει ανάλυςθ δείγματοσ από 
διαπιςτευμζνα εργαςτιρια του Γ.Ω.Κ. ι οποιουδιποτε άλλου εργαςτθρίου του δθμοςίου τομζα, όπωσ 
αυτόσ οριοκετείται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, ανάλογα με τθ  φφςθ του προσ προμικεια 
υλικοφ  και τθ  μορφι του  ελζγχου. Αν  δεν  μποροφν  να  εφαρμοςτοφν  τα  ανωτζρω, οι  εργαςτθριακοί 
ζλεγχοι διενεργοφνται από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια του ιδιωτικοφ τομζα. Θ ανωτζρω διαδικαςία 
ακολουκείται και κατά τθ διαδικαςία των εργαςτθριακϊν ελζγχων τθσ κατ’ ζφεςιν εξζταςθσ. (άρκρο 214 
παρ 13 του Ν.4412/16). Το κόςτοσ για όλεσ τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ που διενεργοφνται κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ βαρφνει τον προμθκευτι (άρκρο 214 παρ 14 του Ν.4412/16). (Νομικό πλαίςιο 
ελζγχων- κυρϊςεων: ν. 2960/2001 « Περί Εκνικοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα» όπωσ ιςχφει, ν. 3054/2002 όπωσ 
ιςχφει, ν. 2873/2000 όπωσ ιςχφει, ν. 2093/92 όπωσ ιςχφει, Ποινικόσ κϊδικασ άρκρο 187 όπωσ ιςχφει, 
Αγορανομικι διάταξθ 7/2009 όπωσ ιςχφει.) 

6.5   Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 
 

Δεν προβλζπεται όροσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

ύκβαζεο 
 

Θ προμικεια αφορά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν 31-12-2019 και περιλαμβάνει τθν προμικεια 
υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ-πετρζλαιο κίνθςθσ) ζτουσ 2019, για τθν κάλυψθ ανελαςτικϊν 
αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκίνθτου ςτόλου τθσ Δ/νςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και των Αςτυνομικϊν Υπθρεςιϊν 
που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ : Δ.Α. Ευβοίασ & Υφιςταμζνων Υπθρεςιϊν ζδρασ τθσ (Επιτελείο, Α.Τ.-Τ.Τ.-
Τ.Α.Ωαλκίδασ, Τ.Α.Δ Ωαλκίδασ, Α.Τ Διρφφων Μεςςαπίων, Α.Τ Ερζτριασ), Α.Τ Αλιβερίου, Α.Τ Κφμθσ, Α.Τ Καρφςτου, 
Α.Τ Σκφρου, Α.Τ Μαντουδίου, Α.Τ Λίμνθσ, Α.Τ Ιςτιαίασ , προσ  το  ςκοπό  αποφυγισ  ακινθτοποίθςθσ  αυτοφ  και  
αδυναμίασ  παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ και τάξθσ , βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του ςϊματοσ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
 

ΟΜΑΔΑ Ι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ.Α. ΕΤΒΟΙΑ (Επιτελείο, Α.Σ.-Σ.Σ.-Σ.Α.-Σ.Α.Δ. Χαλκίδασ, Α.Σ. 
Διρφφων-Μεςςαπίων, Α.Σ. Ερετρίασ) με ζδρα τθ ΧΑΛΚΙΔΑ, 

ΟΜΑΔΑ I ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 81.178,75 1,33      107.967,74 
 

(α) 

   133.880,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 33.623,83 

 
 

 

1,24 41.693,55 
 

(β) 

51.700,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ I (α)+(β)   149.661,29 185.580,00 

 

ΟΜΑΔΑ  ΙΙ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΤΙΜΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΑ  Α.Σ.  ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ  με  ζδρα  το ΑΛΙΒΕΡΙ 
ΟΜΑΔΑ II ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 12.127,09 1,33       16.129,03 
 

(α) 

    20.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 6.178,46 1,24 7.661,29 
 

(β) 

9.500 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ IΙ (α)+(β)   23.790,32 29.500,00 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΚΤΜΗ με ζδρα τθ ΚΤΜΗ 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 4.244,48 1,33 5.645,16 
 

(α) 

7.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 3.577,00 1,24 4.435,48 
 

(β) 

5.500,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ ΙΙΙ (α)+(β)   10.081,08 12.500,00 

 

ΟΜΑΔΑ IV: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΚΑΡΤΣΟΤ με ζδρα τθ ΚΑΡΤΣΟ 
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ΟΜΑΔΑ IV ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 6.063,54 1,33 8.064,51 
 

(α) 

10.000 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 3.381,90 1,24 4.193,55 
 

(β) 

5.200 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ IV (α)+(β)   12.258,06 15.200,00 

 
ΟΜΑΔΑ V: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΚΤΡΟΤ με ζδρα τθ ΚΤΡΟ 

ΟΜΑΔΑ V ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 4.244,48 1,33 5.645,16 
 

(α) 

7.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 0,00 1,24 0,00 
 

(β) 

0,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ V (α)+(β)   5.645,16 7.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ VI: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΜΑΝΣΟΤΔΙΟΤ με ζδρα το ΜΑΝΣΟΤΔΙ 

ΟΜΑΔΑ VI ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 4.244.,8 1,33 5.645,16 
 

(α) 

7.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 2.926,63 1,24 3629,03 
 

(β) 

4.500,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ ΟμάδασVI (α)+(β)   9.274,19 11.500,00 

 
ΟΜΑΔΑ VII: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΛΙΜΝΗ με ζδρα τθ ΛΙΜΝΗ 

ΟΜΑΔΑ VII ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 4.244,48 1,33 5.645,16 
 

(α) 

7.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 3.251,82 1,24 4.032,26 
 

(β) 

5.000,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ VII (α)+(β)   9.677,42 12.000,00 

 
 

ΟΜΑΔΑ VIII: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Α.Σ. ΙΣΙΑΙΑ με ζδρα τθν ΙΣΙΑΙΑ 
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ΟΜΑΔΑ VIII ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

cpv ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΑ 

ΜΕΣΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

χωρίσ ΨΡΑ 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
χωρίσ ΨΡΑ 

ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ςυμπερ/νου 

ΨΡΑ ςε € 

κωδικόσ 

NUTS:EL642 

 

Βενηίνθ 

Αμόλυβδθ 95 
 

09132100-4 10.914,38 1,33 14.516,13 
 

(α) 

18.000,00 
 

(α) 

Ρετρζλαιο 

Κίνθςθσ 
 

09134100-8 9.105,10 1,24      11.290,32 
 

(β) 

   14.000,00 
 

(β) 

Ρροχπολογιςμόσ Ομάδασ VIII (α)+(β)   25.806,45 32.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)  (Συμπ. Ψ.Ρ.Α )    305.280,00   ευρϊ 

Θ   Ανακζτουςα  Αρχι      δφναται  κατά  τθν   κατακφρωςθ   των   αποτελεςμάτων   του  διαγωνιςμοφ  να 

κατακυρϊςει μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό 15% τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ  αμόλυβδθσ βενηίνθσ 

και πετρελαίου κίνθςθσ 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ εκτιμάται ωσ προσ τθν ποςότθτα ςε 189.306,46lt  και ωσ προσ τθν αξία 

246.193,56€ (πλζον  Ψ.Ρ.Α.  24%: 59.086,44€), οπότε  ο ςυνολικόσ  προχπολογιςμόσ  διαμορφϊνεται  ςε 

305.280,00€ 
 

 

Παραδοτζα-Διαδικαςία Παραλαβισ/Παρακολοφκθςθσ 

Θ παράδοςθ των υγρϊν καυςίμων κα γίνεται τμθματικά, μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ, ςτο πρατιριο 
υγρϊν καυςίμων του αναδόχου, μζςω των αντλιϊν, για τθν Αμόλυβδθ Βενηίνθ και το Ρετρζλαιο κίνθςθσ 

Σε περίπτωςθ που παρουςιάηεται δυςχζρεια ςτθν προμικεια υγρϊν καυςίμων, για τθν οποία όμωσ δεν 
ευκφνεται ο προμθκευτισ (π.χ. απεργίεσ κλπ.), ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφει τισ υπθρεςίεσ 
με υγρά καφςιμα κατά προτεραιότθτα. Εάν ςτθν παραπάνω περίπτωςθ κακίςταται αδφνατθ θ προμικεια με υγρά 
καφςιμα, τότε παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ υπθρεςίεσ να προμθκεφονται υγρά καφςιμα από το ελεφκερο 
εμπόριο. 

Η παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται από τθν επιτροπι που ςυγκροτικθκε κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β –  Σερληθέο πεξηγξαθέο 
 

Θ ποιότθτα και οι προδιαγραφζσ των καυςίμων κίνθςθσ (αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτ, πετρζλαιο κίνθςθσ) 
κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ αποφάςεισ του Γενικοφ Ωθμείου του Κράτουσ 
ςφμφωνα με τα παρακάτω. 
Α. ΚΑΤΙΜΑ 

Τα υπό προμικεια καφςιμα κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τον ςκοπό που προορίηονται, να πλθροφν 
τουλάχιςτον τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και να είναι εγκεκριμζνα για 
κυκλοφορία ςτθν Ελλάδα. 
Θ ποιότθτα και οι προδιαγραφζσ (φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά) των καυςίμων κακορίηονται από τισ 

ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ αποφάςεισ του Γενικοφ Ωθμείου του Κράτουσ και κα πρζπει να είναι 
ςφμφωνεσ με αυτζσ των κρατικϊν διυλιςτθρίων. 
Επίςθσ: 
α) Το πετρζλαιο κίνθςθσ DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ, από νερό και φυςικά ςε 
καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο κζρμανςθσ, 
β) Θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι ςφμφωνθ με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται ανάμειξθ με βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. 
Γενικά ςε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ φπαρξθ ακακαρςιϊν, χρϊματοσ ι άλλων ξζνων ςτοιχείων. 
Ι. Πετρζλαιο κίνθςθσ 

Το πετρζλαιο κίνθςθσ κα είναι μείγμα υδρογονανκράκων, κακαρό, διαυγζσ και δεν κα περιζχει νερό ι άλλεσ ξζνεσ 
φλεσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το προβλεπόμενο. Οι εν λόγω υδρογονάνκρακεσ κα είναι αποςτάγματα 
πετρελαίου ι προϊόντα πυρολφςεωσ ι και μίγματα αυτϊν ςε τζτοιεσ αναλογίεσ, ϊςτε να πλθροφνται όλοι οι όροι 
τθσ παροφςθσ, ενϊ οι προδιαγραφζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα ΨΕΚ: 410/Β/11-04- 
2001,   426/Β/31-03-2000   &   291/2003   (ΨΕΚ   332/Β/11-2-2004)   ΚΥΑ   των   Υπουργϊν   Οικονομίασ   & 
Οικονομικϊν -Ανάπτυξθσ-Ρεριβάλλοντοσ , Ωωροταξίασ & Δθμ. Ζργων. 
Ειδικότερα, οι  ιδιότθτεσ  του  πετρελαίου  κίνθςθσ  κα  είναι  αυτζσ  που  προβλζπονται  από τθν  κείμενθ 
νομοκεςία και περιγράφονται ςτισ διατάξεισ: 
α) τθσ Απόφαςθσ του Α.Ω.Σ. 514/2004 (ΨΕΚ1490Β/9.10.2006), β) τθσ 
Απόφαςθσ του Α.Ω.Σ. 291/2003 (ΨΕΚ 332/2004) και 
γ) τθσ Απόφαςθσ του Α.Ω.Σ. 316/2010 (ΨΕΚ 501Β/29.2.2012). 
ΙΙ. Αμόλυβδθ βενηίνθ 

1. Αρικμόσ Οκτανίων: RON 95 min κατά ΕΝ228 

2. Ρεριεκτικότθτα ςε ενϊςεισ κείου: 0,1% max 

3. Κακαρό, απαλλαγμζνο από διάφορεσ προςμίξεισ και νερό, με προδιαγραφζσ ςφμφωνεσ με τα ΨΕΚ: 
410/Β/  11-04-2001  και  426/Β/31-03-2000)  &  291/2003(ΨΕΚ  332/Β/11-2-2004)  ΚΥΑ  των  Υπουργϊν 

Οικονομίασ & Οικονομικϊν - Ανάπτυξθσ-Ρεριβάλλοντοσ Ωωροταξίασ & Δθμ. Ζργων. 
4. Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, που πρζπει να πλθροί θ αμόλυβδθ βενηίνθ 
95RON, θ οποία προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ βενηινοκινθτιρων, ςχεδιαςμζνων να 
λειτουργοφν με αμόλυβδθ βενηίνθ 95RON. 
Ειδικότερα,  οι  ιδιότθτεσ  τθσ  αμόλυβδθσ  βενηίνθσ  95RON  κα  είναι  αυτζσ  που  προβλζπονται  από  τθν κείμενθ  
νομοκεςία  και  περιγράφονται  ςτισ  διατάξεισ:  α)  τθσ  Απόφαςθσ  του  Α.Ω.Σ.  510/2004  (ΨΕΚ 

872Β/4.6.2006), β) τθσ Απόφαςθσ του Α.Ω.Σ. 291/2003 (ΨΕΚ 332/2004 τεφχοσ Β) και γ) τθσ Απόφαςθσ του 

Α.Ω.Σ. 316/2010 (ΨΕΚ 501Β/29.2.2012). 
Σε περίπτωςθ ποιοτικοφ ελζγχου των καυςίμων εάν διαπιςτωκεί αςυμφωνία χαρακτθριςτικϊν, ι ακόμα και 
βλάβθ των οχθμάτων θ οποία διαπιςτωμζνα κα προζλκει από τθν χριςθ των καυςίμων, ο ανάδοχοσ αφ’  ενόσ  
μεν  κα  κθρφςςεται  ζκπτωτοσ  αφ’  ετζρου  δε,  κα  αναλάβει  τθν  υποχρζωςθ  κάλυψθσ  των δαπανϊν, 
επιςκευισ/αντικατάςταςθσ των ςυςκευϊν, εγκαταςτάςεων, οχθμάτων, μθχανθμάτων που υπζςτθςαν βλάβθ, ενϊ 
θ ποςότθτα του εν λόγω καυςίμου (εάν δεν ζχει καταναλωκεί) κα κατάςχεται και κα διενεργείται ςε βάροσ του θ 
ςχετικι ποινικι διαδικαςία. 

 

Β. ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Τπεφκυνθ   Διλωςθ,   του   ν.1599/1986,   ςτθν   οποία   κα   δθλϊνονται   ότι   οι   προδιαγραφζσ   των 
προςφερόμενων καυςίμων κίνθςθσ (αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτ, πετρζλαιο κίνθςθσ) κα καλφπτουν και κα είναι 

ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ τθσ υπ. αρικ. 8055/1/1-γ από 5-10-2018  
διακιρυξθσ τθσ Δ.Α. Ευβοίασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ –Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

Α.Φ.Μ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ-ΑΡΜΟΓΙΑ Γ.Ο.Τ.  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΔΜΟΙΟΣΤΠΟΤ (fax)  

Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡ. ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ (e-mail)  

 

Σφμφωνα   με   τθν   υπ.   Αρικ.   8055/1/1-γ από 5-10-2018   Διακιρυξθ   Ανοικτοφ   Θλεκτρονικοφ 

Διαγωνιςμοφ προμικειασ υγρϊν καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κίνθςθσ)   για τισ ανάγκεσ 
υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, προςφζρω κατ’ είδοσ για τθν ακόλουκθ ομάδα/εσ 

…………………………………………………………………………………(αναγράφεται  ομάδα/εσ  )  τα  παρακάτω  ποςοςτά 
ζκπτωςθσ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΟΜΑΓΑ/Δ………. 

………………… 
(ζςμπληπ/νεηαι ανάλογα) 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΔΠΙ ΣΗ 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ (%) 

ΔΙΓΟ (ολογπάθωρ) (απιθμηηικώρ) 

 
 

ΒΔΝΕΗΝΖ 
ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95 ΟΚΣ 

 
……………………………………………… 

……………………………….επί ηοιρ εκαηό 

 

 

 

…….% 

 
 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΖ 

 
……………………………………………… 

……………………………….επί ηοιρ εκαηό 

 

 

 

…….% 

Γηλώνω  όηι  έλαβα  γνώζη  και  αποδέσομαι  πλήπωρ  &  ανεπιθύλακηα  όλοςρ  ηοςρ  όποςρ  ηηρ  ςπ.  απιθ. 
8055/1/1-γ από 5-10-2018 Γιακήπςξηρ ηηρ Γ.Α. Δςβοίαρ και ο σπόνορ ιζσύορ ηηρ παπούζαρ πποζθοπάρ 

μος είναι δώδεκα (12) μήνερ από ηην επομένη διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού. 

………………………2019 

Σόπορ/ημεπομηνία 

Ο Πποζθέπων 
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* Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) κα υπολογίηεται επί τθσ εκάςτοτε νόμιμα διαμορφοφμενθσ, μζςθσ 
λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, όπωσ αυτι ανακοινϊνεται από το Τμιμα Εμπορίου τθσ Δ/νςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ, που αντιςτοιχεί ςε κάκε 
χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ 

Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%, ςφμφωνα με το άρκρο 63 του 
Ν. 4257/2014. 
Θ  νόμιμα  διαμορφοφμενθ  μζςθ  τιμι  λαμβάνεται  αποκλειςτικά  από  το  Ραρατθρθτιριο  Τιμϊν  Υγρϊν 

Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν Ρεριοχι του Νομοφ Ευβοίασ. 
**Σε περίπτωςθ αρνθτικισ ζκπτωςθσ ςτο πεδίο ‘‘ολογράφωσ’’ κα αναγράφεται θ ζνδειξθ [ αρνθτικι ζκπτωςθ 
(επιβάρυνςθ)] και ςτθ ςυνζχεια ολογράφωσ το ποςοςτό τθσ ζκπτωςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – Τπόδεηγκα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ονομαςία Τράπεηασ: ……………………. 
Κατάςτθμα: …………………………….. (Δ/νςθ 
οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) Θμερομθνία 
ζκδοςθσ…………. 
ΕΥΫ ………………………… 

Ρροσ: Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ευβοίασ 

 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΡ.                                    ΕΤΡΩ    

-Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ ζνςταςθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΫ ………….. 
υπζρ τθσ Εταιρείασ ………..(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιρειϊν α)……. και β)………. ατομικά για κάκε 
μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ εταιρειϊν), 
Δ/νςθ  …………….  …..για  τθ  ςυμμετοχι  ςτο διενεργοφμενο  διαγωνιςμό  τθσ  ………  για  τθν  εκτζλεςθ  τθσ 
προμικειασ ……………………………………………………………………………………………….. 
-Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
-Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά χωρίσ 
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
-Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
-Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
-Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………………………………………………… 

-Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ονομαςία Τράπεηασ:............................................... 

Κατάςτθμα:.............................................................. 

(Δνςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ:.............................................. 

ΕΥΫ......................................................................... 

Ρροσ: Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ευβοίασ 

 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α.......................... ΕΥΫ............................., 
οδόσ............................................. Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ 
Εταιρειϊν...................................................................................................................., 
αρικμόσ........., πρόκειται να ςυνάψει μαηί ςασ, ςαν αγοραςτζσ, ςφμβαςθ που κα καλφπτει τθ προμικεια 
αγακϊν...................... 
και ότι ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ Εταιρεία ι Ζνωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ, ποςοφ........................................ ευρϊ. 
Μετά τα παραπάνω θ Τράπεηα................................................................... παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ 
τθσ Εταιρείασ (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιτειϊν 1)........................... 2|)........................... ατομικά για κάκε 
μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυθα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ εταιρειϊν) και εγγυάται προσ εςάσ με τθ παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του 
δικαιϊματοσ τθσ ζνςταςθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλει ςε εςάσ , μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, ανεξάρτθτα 
από τυχόν αμφιςβθτθςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ εταιρείασ και χωρίσ ζρευνα βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
ςασ, με απλι διλωςθ ςασ ότι θ εταιρεία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε 
ποςό που κα ορίηεται ςτθ διλωςθ ςασ και που δε κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθν εγγφθςθ αυτι. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν.................................................................. 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ., 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθ Τράπεηα μασ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ – ρέδην ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΫΤΕΙΚΫΝ 

ΑΩΘΓΕΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΨΕΙΑΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Τ.Κ.:34100. ΑΕΘΟΥΣΘΣ 153-ΩΑΛΚΙΔΑ 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.:....................................... 

 

ΠΟΟ: Μζχρι...............................€, ςυμπεριλαμβανόμενου του Ψ.Ρ.Α. 24% 

 

ΕΙΔΟ: Ρρομικεια αμόλυβδθσ βενηίνθσ και πετρελαίου κίνθςθσ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ:..................................................... 

 

 

Στθ Ωαλκίδα ςιμερα τθν …. του μθνόσ ……………… ζτουσ ……, θμζρα τθσ εβδομάδασ ……………….. και ϊρα 

………, ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, οι υπογεγραμμζνοι: 
α.  Το  Ελλθνικό  Δθμόςιο,  νομίμωσ  εκπροςωποφμενο  ςφμφωνα  με  τισ  κείμενεσ  διατάξεισ  από  τον 

………………………. που ςτθ ςυνζχεια κα ονομάηεται για ςυντομία «Ανακζτουςα Αρχι» και 
β. Ο ……………………….. με Α.Ψ.Μ.: …………., Δ.Ο.Υ. : …………, που εδρεφει ςτθ ……….., οδόσ ………………… και 
που κα αποκαλείται ςτθ ςυνζχεια χάριν ςυντομίασ «Ρρομθκευτισ» ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν: 
1. Με τθν υπ’ αρικ. 8055/4/208-ΙΘ-1 από 13-4-2018  Ζγκριςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ ςτο Ε.Ψ. 07-410 
και υπ. αρικ. 8055/1/1-α από 17-9-2018  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ, εγκρίκθκαν πιςτϊςεισ 
μζχρι του ποςοφ των # 305.280,00€#, ςυμπεριλαμβανομζνων του Ψ.Ρ.Α. και των νόμιμων κρατιςεων, για τθν  
προμικεια  αμόλυβδθσ  βενηίνθσ  και  πετρελαίου  κίνθςθσ  για  τθν  κάλυψθ  ανελαςτικϊν  αναγκϊν κίνθςθσ του 
μθχανοκινιτου ςτόλου τθσ Δ.Α. Ευβοίασ για το χρονικό διάςτθμα ζτουσ 2018, ςε βάροσ των πιςτϊςεων του 
προχπολογιςμοφ εξόδων του ΚΑΕ 1511 του φορζα 07 Ειδικόσ Ψορζασ 410   «Ελλθνικισ Αςτυνομίασ» 
οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

 

2. Με τθν υπ’ αρικ. ………………. από …………… Απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Δ.Α. Ευβοίασ, κατακυρϊκθκαν τα 
αποτελζςματα του ……….. διαγωνιςμοφ τθσ υπ’ αρικ. ……………………. Διακιρυξθσ τθσ Δ.Α. Ευβοίασ, που 
διενεργικθκε τθν ……………….   για τθν «προμικεια αμόλυβδθσ βενηίνθσ και πετρελαίου κίνθςθσ για τθν κάλυψθ 
ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκίνθτου ςτόλου ………………, για το χρονικό διάςτθμα 

……………….», όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ, ςτον ανωτζρω ςυμβαλλόμενο προμθκευτι, ο  
οποίοσ  τθν  αναλαμβάνει  να  τθν  εκτελζςει,  με  τουσ  κατωτζρω  όρουσ  και  ςυμφωνίεσ,  τα  οποία αποδζχεται 
ανεπιφφλακτα. 

 

Άρκρο 1 
 

Αντικείμενο φμβαςθσ – Σιμζσ 
 

1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ «προμικεια αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτ. και πετρελαίου κίνθςθσ  
για  τθν  κάλυψθ  ανελαςτικϊν  αναγκϊν  κίνθςθσ  του  μθχανοκινιτου  ςτόλου  ….  ………..  για  το χρονικό 
διάςτθμα ……………., ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ υπ’ αρικ. 

8055/1/18/2-α από 18-01-2018 διακιρυξθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν προςφορά του προμθκευτι, μζχρι του ποςοφ 
των …………. €, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. και των κρατιςεων που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ωσ εξισ: 
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Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ  και 
για ζνα ζτοσ 

ΒΕΝΗΙΝΘ 

ΑΜΟΛΥΒΔΘ 

CPV: 09132100-4 

 
……. 

 
……. 

ΡΕΤΕΛΑΙΟ 

ΝΤΙΗΕΛ 
CPV: 09134100-8 

 

…… 

 

…… 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ 

(ΤΜΠΕΡ. Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ) 

  

 

 

2. Θ τιμι μονάδασ του υπό προμικεια είδουσ κα είναι ςφμφωνθ με τθ νόμιμα διαμορφοφμενθ, κάκε 
φορά, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, ςτο νομό Ευβοίασ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ 
αυτοφ, αυξθμζνθ ι μειωμζνθ ……….. κακόςον ο προμθκευτισ κατζκεςε προςφορά, με ποςοςτό ζκπτωςθσ 

…….. 
3. Θ νόμιμα διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λαμβάνεται αποκλειςτικά από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν 
Καυςίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξθσ  και  Ανταγωνιςτικότθτασ  για  τθν  Ρεριοχι  του  Νομοφ  Ευβοίασ. 
(άρκρο 63 ν. 4257/14). 

 

4.  Οι  ανωτζρω  τιμι  (ποςοςτό ζκπτωςθσ)  κα  παραμείνει  ςτακερι  ςε  όλθ  τθ  διάρκεια  τθσ  παροφςασ 
ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία. 

 

Άρκρο 2 
 

Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ 
 

1. Θ προμικεια κα είναι τμθματικι και κα εξελίςςεται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ςυμβατικοφ χρόνου, 
ανάλογα με τρζχουςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, κακθμερινά ςτο πρατιριο του προμθκευτι, ςφμφωνα με το 
ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του. Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του 
προμθκευτι. 

 

2. Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ δεν επιβάλλουν τθν προμικεια ολόκλθρθσ τθσ ποςότθτασ, ο προμθκευτισ 
δεν δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ. 

 

Άρκρο 3 
 

Διαπίςτωςθ εκτζλεςθσ προμικειασ - Παραλαβι 
 

1. H παρακολοφκθςθ, θ παροχι των αναγκαίων  διευκρινιςεων ςτον προμθκευτι και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ 
εκτζλεςθσ, κα πραγματοποιθκεί από τριμελι επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό. 

 

2. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ. 
 

3. Θ οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι, κα γίνεται τμθματικά, μετά τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων 
τιμολογίων κάκε θμερολογιακοφ μινα, με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ροιοτικισ και 
Ροςοτικισ Ραραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

4. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ μπορεί να διενεργθκεί ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
μπορεί να περιλαμβάνει: (α) μακροςκοπικι εξζταςθ, ι (β) χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ. 
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5. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του υλικοφ από τθν επιτροπι παραλαβισ, εφαρμόηονται τα ποβλεπόμενα ςτο αρ. 
208 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 4 
 

Τποχρεϊςεισ προμθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 
και εργατικοφ δικαίου οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. Θ 
ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ, ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμθκευτι, κατά τθν ζννοια 
τθσ παρ. 6 του άρκρου 73 του ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Θ τιρθςθ των 
εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ελζγξει τθν ποιότθτα και τισ προδιαγραφζσ τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ και του 
πετρελαίου κίνθςθσ πριν τθν παράδοςθ τουσ ςτα υπθρεςιακά οχιματα, θ οποία κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ του 

Ραραρτιματοσ Βϋ   που αναφζρονται ςτθν υπ. αρικ 8055/1/18/2-α/18-01-2018 διακιρυξθ. 
 

Άρκρο 5 
 

Πλθρωμι 
 

1. Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται, από τθν ΔΥΕΕ ςτο Ν. Ευβοίασ με χρθματικό ζνταλμα που κα εκδίδεται 
ςτο όνομά του, τμθματικά ανά μινα, φςτερα από τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του προσ προμικεια 
είδουσ (για κάκε μινα) και  αφοφ  προςκομιςκοφν  ςτθν  Υπθρεςία  μασ,  από  τον  προμθκευτι,  τα  ςχετικά  
τιμολόγια-δελτία αποςτολισ και εφόςον διακζτει αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Θ 
πλθρωμι κα γίνει ςε EURO 

 

2. Θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ΚΑΕ 1511 του προχπολογιςμοφ εξόδων του Ψορζα 07 Ειδικόσ 

Ψορζασ 410 «Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (ΕΛ.ΑΣ.)», οικονομικοφ ζτουσ 2019. 
 

Άρκρο 6 
 

Κρατιςεισ 
 

1. Τον προμθκευτι βαρφνουν κρατιςεισ, ςυνολικοφ ποςοφ 5,721%,, ιτοι : 
 

i) Υπζρ των αςφαλιςτικϊν Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ., ςυνολικοφ ποςοφ 5,57056%, ωσ εξισ: 
Τ.Ε.Α.Ρ.Α.Σ.Α.  2,72%,  Μ.Τ.Σ.  2,72%,  ιτοι  μερικό  ςφνολο  5,44%  και  επί  του  μερικοφ  ςυνόλου  τζλθ 
χαρτοςιμου 2% και επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%, 
ii) Υπζρ τθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςυνολικοφ ποςοφ 0,06216 %, ωσ εξισ: 
0,06 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ 
προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 

iii) Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ςυνολικοφ ποςοφ 0,06216 %, ωσ εξισ: 
0,06 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ 
προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 

iv) υπζρ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν, ποςοφ 0,02612%, ωσ εξισ: 
0,02 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ 
προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 

 

Επιςθμαίνεται ότι θ κράτθςθ υπζρ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν κα τεκεί 
ςε ιςχφ όταν εκδοκεί θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ, με τθν οποία κα ρυκμίηονται ο τρόποσ, ο χρόνοσ και θ 
διαδικαςία κρατιςεων 

 

2. Επίςθσ κα παρακρατθκεί φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 

3. Ο προμθκευτισ βαρφνεται με τθν χαρτοςιμανςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
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Άρκρο 7 
 

Ανωτζρα Βία 
 

1. Αν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι εάν λιξει ο 
παρατακείσ χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν τα ςυμβατικά είδθ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 

2. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ λόγω ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ 
ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
και δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ 
παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι ποινικζσ ριτρεσ, που προβλζπονται ςτο άρκρο 
207 του ν. 4412/2016. 

 

3. Ο προμθκευτισ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν 
τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά ςτθν Υπθρεςία και να προςκομίςει 
τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

Άρκρο 8 
 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ – καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 
 

1. Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 133 του ν. 4412/2016. 

 

2. Επίςθσ θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν ςφμβαςθ, χωρίσ καμία περαιτζρω αποηθμίωςθ του 
προμθκευτι, για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα τθσ ςυμβατικισ περιόδου, εφόςον εξαςφαλίςει τθν προμικεια  
αμόλυβδθσ   βενηίνθσ  και   πετρελαίου  κίνθςθσ,  με  ιδία  μζςα  (καταςκευι  υπθρεςιακοφ πρατθρίου 
καυςίμων). 

 

Άρκρο 9 
 

Σροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

1.   Θ   ςφμβαςθ   μπορεί   να   τροποποιθκεί,   όταν   ςυμφωνιςουν   γι’   αυτό   τα   ςυμβαλλόμενα   μζρθ. 
Οποιαδιποτε όμωσ, τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα 
υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με 
προφορικι ςυμφωνία. 

 

2. Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του ν.4412/2016, γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρκρο 10 
 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
 

1. Ρροσ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ κατζκεςε εγγυθτικι 
επιςτολι το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον Ψ.Ρ.Α., με τα 
παρακάτω ςτοιχεία: 

 

Αρικμόσ Ημερομθνία Σράπεηα ζκδοςθσ Ποςό Τπζρ τθσ 

….. ….. ….. ….. …… 

2. Θ εγγφθςθ αυτι επζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα αποδοκεί ςτον προμθκευτι μετά τθν πλιρθ και 
κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 11 

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ ι πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ Ποινικζσ ριτρεσ 

Εφόςον ο Ρρομθκευτισ δεν παραδϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που  απορρζει  από  
αυτιν  με  απόφαςθ  του  αποφαινόμενου  οργάνου, φςτερα  από γνωμοδότθςθ  του αρμόδιου οργάνου και 
του επιβάλλονται κυρϊςεισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 203 τουΝ.4412/2016. 

  



 

[56] 

 

 
Άρκρο 12 

 

Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, εφαρμόηονται: 
α) οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. β) οι 
όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφτθκε 
νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, ςε κάκε ζνα από τα οποία επικολλικθκαν τα 
προβλεπόμενα ζνςθμα. 
- Ζνα από τα πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ κατατζκθκε ςτθν Δ.Α. Ευβοίασ το άλλο το πιρε ο Ρρομθκευτισ και το 
τρίτο κα αποςταλεί αρμοδίωσ. 

 

 

 

ΟΙ    ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

      ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ                                                                                      Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ   
Ο  Διευκυντισ 

τθσ  Διεφκυνςθσ  Αςτυνομίασ  Ευβοίασ 
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