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ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ωαλκίδα, 26 Νοεμβρίου 2019 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
8055/1/2020/2  

Διακιρυξθ 2 / 2019 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  
Με αντικείμενο :  

«Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ 

ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν 
υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα 
με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ4Ν46ΜΚ6Π-Φ7Τ) & (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-
11-2019 (ΑΔΑ: ΨΟ2Φ46ΜΣΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα 

Σμιματα : 2ο (Α.Σ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Σ. κφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά 
είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: 
Ω84Η46ΜΚ6Π-ΨΚΤ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ 
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για 
τα Σμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά, και προσ αποφυγι ακινθτοποίθςθσ του ςτόλου οχθμάτων 
ανωτζρω υπθρεςιϊν (και λοιπϊν οχθμάτων που κινοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ) και αδυναμίασ παροχισ 
υπθρεςιϊν αςφάλειασ και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%  (αξία ειδϊν 
προ Φ.Π.Α. : 30.645,17 €, πλζον Φ.Π.Α. 24% : 7.354,83 €)» 

 

ΑΠΟΦΑΘ 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ :  

1 Τισ διατάξεισ : 
 α. Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ143), όπωσ ιςχφει 
 β. Του Ν. 4472/2017 Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ 

(Α’ 74) 
 γ. Του ν. 4549/2018 Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2019-2022 (Αϋ105). 
 δ. Του Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ145), όπωσ ιςχφει. 
 ε. Του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 86/2018 «Αναςφςταςθ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του 

Ρολίτθ και μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ (Αϋ159). 
 ςτ. Του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α’/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν & Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 η. Του Ρ.Δ. 131/2016 (Α’ 235) «Σφςταςθ Διεφκυνςθσ Ελζγχου, Εκκακάριςθσ και Ρλθρωμισ Δαπανϊν ςτθ 

Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Εςωτερικϊν (πρϊθν 
Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ) – Μεταβολι αρμοδιοτιτων και κατάργθςθ 
οργανικισ μονάδασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν & Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ» 

 θ. Του Ρ.Δ. 88/2018 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ160). 
 κ. Των υπ’ αρικμ. Υ55 και Υ56 αποφάςεων του Ρρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ ςειράσ τάξθσ Υπουργείων» και 

«Σφςταςθ κζςεων Υφυπουργϊν» (Βϋ3715/2018), αντίςτοιχα. 
 ι. Τθσ υπ’ αρικ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24/12/2015 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 
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Σελίδα 2 

Αναςυγκρότθςθσ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
επί κεμάτων δθμοςιολογιςτικοφ χαρακτιρα ςε υφιςτάμενα υπθρεςιακά όργανα» (Βϋ2884), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 ια. Του N. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

 ιβ. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» 

 ιγ. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”. 

 ιδ. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτόδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”. 

 ιε. 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 τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων» και ιςχφει. 

 ιςτ. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 
 ιη. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”  

 ιθ. 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. 

 ικ. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» & τον ν.2690/1999 (Α' 45) 
“Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 

 κ. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 
 κα. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 
 κβ. Του Ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του κϊδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» (ΨΕΚ Α 52/28.2.2013)(άρκρο 

35) 
 κγ. ια. τον 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»  

 κδ. τον π.δ 28/2015(Α'34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία” 
 κε. Του Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Α’ 145) 
 κςτ. Το Ρ.Δ. 24/2015 «Σφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων» (Α’ 20) 
 κη. Το Ρ.Δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α’ 210) 
 κθ. Τθν υπ’αρικμ. 2/10018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 
 κκ. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 λ. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 

 λα. το άρκρου 6 " Κατανομι πόρων ςτα Αςφαλιςτικά Ταμεία του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ" του 
Ν. 2452/1996 "φκμιςθ κεμάτων προςφυγϊν κατά τροποποίθςθ των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και 
άλλεσ διατάξεισ" (Α'- 283), όπωσ ιςχφουν 

 λβ. τον Ν.4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Ρυροςβεςτικοφ 
Σϊματοσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ , ….. και άλλεσ διατάξεισ ’’ (Α -́ 73), όπωσ 
ιςχφουν 

 λγ. τον Ν. 4281/2014 (A.160) «ΚΕΨΑΛΑΙΟ Βϋ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΑΘΫΣΘ – Α.Ε.Α.» 
 λδ. το ΡΔ. 184/2009 «Σφςταςθ Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και κακοριςμόσ 

αρμοδιοτιτων τουσ» όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 λε. το ΡΔ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν ΕΛ.ΑΣ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
 λςτ. του Ρ.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
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Σελίδα 3 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» 
 λη. του Ρ.Δ. 7/2017 (Α.14) «Αναδιάταξθ - αναδιοργάνωςθ, ςφςταςθ και λειτουργία περιφερειακϊν 

υπθρεςιϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ» 
 λθ. τθν υπ’αρικμ. 7001/2/358-δ από 22-01-2015 απόφαςθ κ. Αρχθγοφ ΕΛ.ΑΣ «Λειτουργία Γενικϊν και 

Μερικϊν Διαχειρίςεων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
 λκ. τθν υπ’αρικμ. 75555/289 από 10-7-2017 κακοριςμόσ κριτθρίων υπαγωγισ ςτθν ζννοια τθσ «χωριςτισ 

επιχειρθςιακισ μονάδασ ανεξαρτιτωσ υπεφκυνθσ για τθ ςφναψθ 
ςυμβάςεων τθσ ίδιασ ι οριςμζνων κατθγοριϊν αυτϊν» του άρκρου 6, παρ. 2, εδάφιο βϋτου Ν.4412/2016 
(ΨΕΚ Βϋ2336) 

 μ. Το Ρ.Δ. 86/2018 (Α’-159) «Αναςφςταςθ και μετονομαςία ςε Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ». 
 μα. Τθσ υπϋ αρικμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β από 27/09/2017 απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Αναπλθρωτι Υπουργοφ Εςωτερικϊν επί κεμάτων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε 
υφιςτάμενα υπθρεςιακά όργανα» (Βϋ3470), όπωσ ιςχφει. 

 μβ. Το άρκρο 67 του Ν.4270/2014 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
2) Τθν ανάγκθ κάλυψθσ των ανελαςτικϊν λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και των 

υφιςτάμενων υπθρεςιϊν τθσ ςε υγρά καφςιμα κίνθςθσ *(βενηίνθσ αμόλυβδθ και πετρελαίου κίνθςθσ (diesel)], 
ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ, ωσ ανεξάρτθτθ επιχειρθςιακι μονάδα. 

3) Τθν υπ’αρικμ. 2/18259/ΔΡΓΚ από 20/03/2019 (ΑΔΑ: 65ΑΘ-07Ψ) Απόφαςθ του κ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Οικονομικϊν, με τθν οποία εγκρίνεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ, ςε βάροσ των 
πιςτϊςεων του Α.Λ.Ε. 2410301001 «Αγορζσ καυςίμων κίνθςθσ» (Ρρϊθν Κ.Α.Ε 1511), του Ειδικοφ Ψορζα 1043-
201-0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Τάξθσ», ζτουσ 2020, μζχρι του φψουσ 4.562.000,00 €, για τθ 
διενζργεια διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν εκ μζρουσ των Ανεξάρτθτων Επιχειρθςιακϊν Μονάδων τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ. 

4) Τθν υπ’αρικμ. 8001/6/19-η-2 από 27-3-2019 (ΑΔΑ: ΪΚΨ746ΜΚ6Ρ-ΣΟ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ 
Υποχρζωςθσ του κ. Ρροϊςταμζνου Επιτελείου του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςε βάροσ των πιςτϊςεων 
του Α.Λ.Ε. 2410301001 «Αγορζσ καυςίμων κίνθςθσ» (Ρρϊθν Κ.Α.Ε 1511), του Ειδικοφ Ψορζα 1043-201-0000000 
«Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Τάξθσ», ζτουσ 2020, για τθ διενζργεια διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, εκ μζρουσ των 
Ανεξάρτθτων Επιχειρθςιακϊν Μονάδων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ. 

5)  Τθν υπ’αρικμ. 8055/1/2020/1-β από 2-9-2019 (ΑΔΑ: ΪΥΘΕ46ΜΚ6Ρ-ΗΪΜ) Εντολι ζκδοςθσ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ 
Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ του κ. Διατάκτθ - Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. 

6) Τθν υπ’ αρικμ. 8055/1/2020/1-γ από 2-9-2019 (ΑΔΑ: 634046ΜΚ6Ρ-Θ79 & ΑΔΑΜ: 19REQ005504565) Απόφαςθ 
Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ του Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. 

7) Τθν υπ’ αρικμ. 8055/1/2020/1-δ από 9-9-2019 (ΑΔΑ: ΪΙΛΘ46ΜΚ6Ρ-ΣΞ1) Απόφαςθ Συγκρότθςθσ Επιτροπισ του 
Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. 

8) Τθν Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ – Ανοικτισ διαδικαςίασ που δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του TED  και ζλαβε 
αρικμό EE/S S183 23/09/2019 445267-2019-EL. 

9) Τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου οίκοκεν 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-
ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407) (άρκρο 27 του Ν. 4412/16), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772 Διακιρυξθ 
Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. 

10) Τθν υπ’αρίκμ. 153334 θλεκτρονικι προςφορά τθσ επιχείρθςθσ ΙΫΑΝΝΘΣ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
11) Τθν υπ’αρίκμ. 153786 θλεκτρονικι προςφορά τθσ επιχείρθςθσ ΨΛΫΟΣ ΙΫΑΝΝΘΣ ΡΑΤΘΙΟ ΚΑΥΣΙΜΫΝ 
12) Τθν υπ’αρίκμ. 154238 θλεκτρονικι προςφορά τθσ επιχείρθςθσ ΩΑΜΑΛΙΔΘΣ ΩΑΣΑΡΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΫΤΙΚΘ 

ΚΕΨΑΛΑΙΟΥΩΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΙΚΤΟ ΡΑΤΘΙΟ ΚΑΥΣΙΜΫΝ 
13) Τθν υπ’αρίκμ. 154165 θλεκτρονικι προςφορά τθσ επιχείρθςθσ ΜΟΝΑΩΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΥΓΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
14) Τθν υπ’αρίκμ. 154205 θλεκτρονικι προςφορά τθσ επιχείρθςθσ ΣΑΑΝΤΘΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ - ΣΑΑΝΤΘΣ ΑΝΤΫΝΙΟΣ 

Ο.Ε 
15) Το υπ’αρίκμ. 8055/1/2020/1-ιθϋαπό 25-10-2019 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο τθν αποςφράγιςθ θλεκτρονικϊν και ζντυπων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ τεχνικϊν προςφορϊν, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 

16)  Το υπ’αρίκμ. 8055/1/2020/1-ικϋαπό 31-10-2019 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο τθν Αποςφράγιςθ θλεκτρονικϊν & ζντυπων οικονομικϊν προςφορϊν 
/ Αξιολόγθςθ προςφορϊν, με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με κριτιριο μόνο 
βάςει τθσ τιμισ, με ενιαία ποςοςτιαία ζκπτωςθ επί τθσ εκατό (%) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 90 του 

Ν. 4412/2016) / Γνωμοδότθςθ κατακφρωςθσ, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ. 

17)  Τθν υπ’ αρικμ. 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) Απόφαςθ επικφρωςθσ 

αποτελεςμάτων αποςφράγιςθσ ςταδίων του διαγωνιςμοφ και ανάδειξθσ προςωρινϊν αναδόχων, του κ. 
Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21QmPngrym.5klxwdg17.IrA%7D&bid_number=%7B%21%21575bMBO6t-sJNLOhyCxzsg%7D&_ti=1457120494&oapc=14&oas=B7hAFLwWWTZf0xTq8H3eYQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21QmPngrym.5klxwdg17.IrA%7D&bid_number=%7B%21%21oJOcUgp12rI9U0zGXUUI2g%7D&_ti=1457120494&oapc=17&oas=iz1hMurBB21wsuaLqXCRgw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21QmPngrym.5klxwdg17.IrA%7D&bid_number=%7B%21%211aJNmce4.QSNtcTbBJKMZg%7D&_ti=1457120494&oapc=17&oas=929ox61BZXVxCCj4CEp8HA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21QmPngrym.5klxwdg17.IrA%7D&bid_number=%7B%21%21M9yBKabmJhqRtApm9LOrSw%7D&_ti=1457120494&oapc=14&oas=wkeULxvJ7PG3InyyK_G6lQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21QmPngrym.5klxwdg17.IrA%7D&bid_number=%7B%21%21aUkQIy3rRcC9xYYPcGZlWw%7D&_ti=1457120494&oapc=14&oas=o06KxNLlMdWfm5HaH9VQzA..
ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ





 

Σελίδα 4 

18) Τθν υπ’ αρικμ. 8055/1/2020/1-λ  από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 19AWRD005877757) 
Απόφαςθ οριςτικισ κατακφρωςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, του κ. Διευκυντι τθσ Δ.Α. Ευβοίασ. 

19) Το γεγονόσ ότι δεν υφίςταται προθγοφμενο φψοσ υποχρεϊςεων που ζχουν αναλθφκεί ςτον Α.Λ.Ε. 2410301001 
«Αγορζσ καυςίμων κίνθςθσ» (Ρρϊθν Κ.Α.Ε 1511) του Ειδικοφ Ψορζα 1043-201-0000000 «Γενικι Γραμματεία 
Δθμόςιασ Τάξθσ» (πρϊθν 07-410) και για το ζτοσ 2020. 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 
1. Προκθρφςςουμε υνοπτικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 4412/2016 για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & 
πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των 
υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & 
υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου), όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 
22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 
19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των όρων, αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα 
Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά και προσ αποφυγι ακινθτοποίθςθσ του ςτόλου οχθμάτων 
ανωτζρω υπθρεςιϊν (και λοιπϊν οχθμάτων που κινοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ) και αδυναμίασ 
παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%. 

2. Κριτιριο κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, με βάςθ τθν ενιαία ποςοςτιαία ζκπτωςθ επί τθσ εκατό (%) ςτθν 
εκάςτοτε νόμιμα διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ, όπωσ αυτι ανακοινϊνεται από 
το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και 
πιςτοποιείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, κατά τθν θμζρα 
παράδοςθσ αυτοφ, που αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 
οκτ & πετρζλαιο κίνθςθσ- diesel) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016).  Το 
ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό χωρίσ να υπερβαίνει το ποςοςτό μείον πζντε 
επί τισ εκατό (-5%).  

3. Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ, των Τμθμάτων 2ο & 6ο του διαγωνιςμοφ, ανζρχεται ςτο ποςό 
των 30.645,17 € (πλζον Ψ.Ρ.Α. 24%: 7.354,83 €), οπότε ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ διαμορφϊνεται ςε 
38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και νόμιμων κρατιςεων.  

4. Θ παροφςα δαπάνθ υποδιαιρείται ςε δφο Τμιματα όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ και κα αντιμετωπιςτεί από τον τακτικό προχπολογιςμό με  Α.Λ.Ε.: C2410301001 ςχετικι 
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020, του Ψορζα 1043 του Ειδικοφ Ψορζα 201-
0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Τάξθσ» και κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό και οι ποςότθτεσ ανά αρικμό αναφοράσ ονοματολογίασ (C.P.V) ςφμφωνα με τον 
ακόλουκο πίνακα : 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΚΙΝΘΣΘΣ 
----- 

ΤΜΘΜΑΤΑ  2
Ο
 + 6

Ο  

cpv ΜΕΣΘ 
ΤΙΜΘ ΛΙΑΝΙΚΘΣ, 
ΩΫΙΣ ΨΡΑ ςε € 

* 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΑ 

** 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

χωρίσ ΨΡΑ, ςε 
€ 

Ψ.Ρ.Α. 24%, 
ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ςυμπερ/νου 
ΨΡΑ, ςε € 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 

09132100-4 1,28 € 
12.285,79 

λίτρα 
15.725,81  

(α1) 
3.774,19  

(α2) 
 19.500,00  

(α) 

Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ (diesel) 

09134100-8 1,12 € 
13.320,86 

λίτρα 
 14.919,36  

(β1) 
3.580,64   

(β2) 
18.500,00  

(β) 

    
30.645,17 
(α1+β1) 

7.354,83 
(α2+β2) 

38.000,00 
(α+β) 

 

ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ





 

Σελίδα 5 

5. Αναλυτικι περιγραφι τθσ ανωτζρω προμικειασ υπάρχει ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α - Ρεριγραφι Ψυςικοφ 
και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, που αποτελεί ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ και αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.  

6. 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, ενϊ 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 

7. Ρροςφορζσ υποβάλλονται για μια, περιςςότερεσ ι και για όλεσ τισ ομάδεσ, ωσ αυτζσ 

προςδιορίηονται ςτθν παράγραφο 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. 

8. Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν δεςμεφει τουσ διαγωνιηόμενουσ από τθν επόμενθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ λιξθσ προςφορϊν και κα ιςχφοει από τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ 

10. Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ. 

11. Θ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προμικειασ καυςίμων κίνθςθσ αφορά το ζτοσ 2020 και ειδικότερα  
το χρονικό διάςτθμα από 1-1-2020 ζωσ και 31-12-2020, κατόπιν υπογραφισ ςχετικισ ςφμβαςθσ και 
ανάρτθςισ τθσ ςτο  Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

12. Θ παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται τμθματικά κατόπιν εντολισ από τθν κάκε αρμόδια 
Υπθρεςία του Ψορζα Υλοποίθςθσ 

13. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α. φυςικά ι νομικά πρόςωπα, β. ενϊςεισ παρόχων 
που υποβάλλουν κοινι προςφορά, γ. ςυνεταιριςμοί, δ. κοινοπραξίεσ παρόχων. Οι ενϊςεισ και οι 
κοινοπραξίεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά, χωρίσ να απαιτείται να λάβουν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι 
αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

14. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν 9/12/2019, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 

11:00ϋ, από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςε ςυνεδρίαςθ τθσ, ςε χϊρο του Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και 

Εκπαίδευςθσ (Μερικι Διαχείριςθ) που βρίςκεται ςτθν Ωαλκίδα Ευβοίασ, επί τθσ οδοφ Αρεκοφςθσ αρ. 153 

ςτον 4ο όροφο του κτθρίου όπου ςτεγάηεται θ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. Τυχόν προςφορζσ που 

κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και δεν κα 

παραλαμβάνονται (ι κα επιςτρζφονται, αναλόγωσ). 

15. Ο προμθκευτισ ι οι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκοφν να 

κατακζςουν προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Ψορζα 

Υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ Ελλθνικι Αςτυνομία - Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του είδουσ-ων, προ Ψ.Ρ.Α. 

16. 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 ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δε δφναται με τθν προςφορά του ι με 

οποιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, με οιοδιποτε τρόπο, τουσ όρουσ αυτισ. 

17. Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://diavgeia.gov.gr  (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ: ΫΝΣΛ46ΜΤΛΒ-1Γ8 . Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί 

επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :  www.astynomia.gr ςτθν 

διαδρομι : Αρχικι ► Ρροκθρφξεισ, όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ
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18. Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να ενθμερϊνονται για τον διαγωνιςμό από το Γραφείο Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ & Εκπαίδευςθσ (Μερικι Διαχείριςθ) τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, ταχυδρομικι 

Διεφκυνςθ Αρεκοφςθσ 153 – Ωαλκίδα – Τ.Κ. 341 00, ςτο τθλζφωνο 2221037016 και ςτθν διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου e-mail : adevias@astynomia.gr , κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και μετά 

τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ.  

Ακολουκεί υνοπτικόσ Πίνακασ με γενικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ.  
Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ – Συντάκτθσ : Αρχ/κασ Ευάγγελοσ ΚΑΤΣΙΚΑΣ.- 

 
 Ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ 
 Απόςτολοσ ΚΟΥΨΟΣ 
 ΤΑΞΙΑΩΟΣ 

 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

ΦΟΡΕΑ : 1043 (πρϊθν  07) 

ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ : 201-0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμοςίασ Τάξθσ» (πρϊθν 410 Ελλθνικισ Αςτυνομίασ) 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΘ : ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ : Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο κίνθςθσ – 

diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των 
υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ 
υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  
8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 19AWRD005877757) 
Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. 

Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ 
αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 
8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που ζλαβε 
ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με 
τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα 

Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά, ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 

38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,17 €, 
πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,83 € 

CPV : 09100000-0, υγρά καφςιμα κίνθςθσ 
(09132100-4, βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτανίων & 09134100-8, πετρζλαιο (diesel) κίνθςθσ) 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
ΔΑΠΑΝΘ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : 

Μζχρι του ποςοφ των 38.000,00 €   
(βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτανίων 19.500,00 € + πετρζλαιο κίνθςθσ - diesel 18.500,00 €), 
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24% (ωσ ζχει κατά τθν παροφςα) αλλά και των νόμιμων 
κρατιςεων.  

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : Τακτικόσ προχπολογιςμόσ. (Α.Λ.Ε.: C2410301001) 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ και 
ειδικότερα: Θ τιμι προςφοράσ κα δοκεί με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ 
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ του 
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ για το Νομό Ευβοίασ. 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

9-12-2019. ϊρα 11:00ϋ 
 

ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΧΤ ΤΜΒΑΘ : 

Ζτοσ 2020 *Από 1-1-2020 μζχρι και τθν 31/12/2020, κατόπιν υπογραφισ ςφμβαςθσ και 
ανάρτθςισ τθσ ςτο  Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.).+ 
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Περιεχόμενα 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 2 / 2019 : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο κίνθςθσ – 

diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και 
λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, 
ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  8055/1/2020/1-λ 
από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα 

Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν 
οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-
ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά 
ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά, και προσ αποφυγι ακινθτοποίθςθσ του ςτόλου οχθμάτων ανωτζρω υπθρεςιϊν (και 
λοιπϊν οχθμάτων που κινοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ) και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ και 
τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ 
δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,17 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 

7.354,83 €» …………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………1 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΕΘΟΥΣΘΣ 153 

Ρόλθ ΩΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 34133 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL642 

Τθλζφωνο +30 22210 75339 - 37016 

Ψαξ +30 22210 76666 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  adevias@astynomia.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Σφμφωνα με ακόλουκο πίνακα 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) - 

 

Αρμόδιοι υπάλλθλοι για παροχι πλθροφοριϊν : 

α/α Ονοματεπϊνυμο Σθλζφωνο mail fax Ρόλοσ 

1 Υ/Α’ ΚΟΥΑΚΟΣ Δθμιτριοσ 2221037016 d.kourakos@astynomia.gr 2131527797 Ρροϊςτάμενοσ 

2 Αρχ/κασ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ευάγγελοσ 2221037016 e.katsikas@astynomia.gr 2131527797 Συντάκτθσ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, θ οποία ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ 
(Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ) και ςυγκεκριμζνα ςτο Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ του Υπουργείου 
Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ Τάξθσ και Αςφάλειασ. 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  

 μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ http://diavgeia.gov.gr 

 μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

 μζςω τθσ ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ www.astynomia.gr 

β)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από το Γραφείο Διαχείριςθσ τθσ Δ.Α. Ευβοίασ, τθλ. 
2221037016 - mail adevias@astynomia.gr  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Θ διαδικαςία κα διεξαχκεί με διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του ν.4412/2016 και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τα επιςυναπτόμενα ς’ αυτι 
Ραραρτιματα, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
 

mailto:adevias@astynomia.gr
http://www.astynomia.gr/
mailto:d.kourakos@astynomia.gr
mailto:e.katsikas@astynomia.gr
http://diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
mailto:adevias@astynomia.gr
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ του 
ΑΩΘΓΕΙΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.  
Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με  Α.Λ.Ε.: C2410301001 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2020, του Ψορζα 1043 του Ειδικοφ Ψορζα 201-0000000 «Γενικι Γραμματεία 
Δθμόςιασ Τάξθσ» 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τίτλο : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ 

(βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του 
μθχανοκινιτου ςτόλου των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ 
από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 
19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.Σ. 

Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με 
αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που ζλαβε 
ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν 

λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά, ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,16 €, 

πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,84 €» 
Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό και οι ποςότθτεσ ανά αρικμό αναφοράσ 
ονοματολογίασ (C.P.V) είναι: 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΚΙΝΘΣΘΣ 
----- 

ΤΜΘΜΑΤΑ  2
Ο
 + 6

Ο  

cpv ΜΕΣΘ 
ΤΙΜΘ ΛΙΑΝΙΚΘΣ, 
ΩΫΙΣ ΨΡΑ ςε € 

* 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΑ 

** 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

χωρίσ ΨΡΑ, ςε 
€ 

Ψ.Ρ.Α. 24%, 
ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ςυμπερ/νου 
ΨΡΑ, ςε € 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 

09132100-4 1,28 € 
12.285,79 

λίτρα 
15.725,81  

(α1) 
3.774,19  

(α2) 
 19.500,00  

(α) 

Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ (diesel) 

09134100-8 1,12 € 
13.320,86 

λίτρα 
 14.919,36  

(β1) 
3.580,64   

(β2) 
18.500,00  

(β) 

    
30.645,17 
(α1+β1) 

7.354,83 
(α2+β2) 

38.000,00 
(α+β) 

 

*Θ μζςθ τιμι λιανικισ αναφζρεται, όπωσ ανακοινϊκθκε ςτο κακθμερινό δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν υγρϊν καυςίμων, του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων / Γενικι Γραμματεία Εμπορίου & Ρροςταςίασ Καταναλωτι / Γενικι Διεφκυνςθ Αγοράσ / 
Διεφκυνςθ Ελζγχων & Ραρατθρθτθρίων / Τμιμα Ραρατθρθτθρίων Τιμϊν, κατά τθν θμζρα ςφνταξθσ τθσ παροφςασ, προ Ψ.Ρ.Α. 
24%., με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο 2

ο
 δεκαδικό ψθφίο. 

** Θ ποςότθτα ανά είδοσ αναφζρεται ενδεικτικά και είναι ςε ςυνάρτθςθ με τθν ανωτζρω αναφερόμενθ μζςθ τιμι λιανικισ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι αναφερόμενεσ ποςότθτεσ αποτελοφν εκτίμθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με βάςθ τισ 
τρζχουςεσ ανάγκεσ, αφοφ ελιφκθςαν υπόψθ ςυγκεντρωτικά, οι καταναλϊςεισ των ειδϊν που 
πραγματοποιικθκαν κατά το ζτοσ 2019, αλλά και το μζςο όρο τιμισ εκάςτου είδουσ κατά το χρόνο 
υποβολισ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ. 
Οι ποςότθτεσ που κα παραγγελκοφν τελικά κα προκφψουν από τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ με ςκοπό τθν 
αποφυγι  ακινθτοποίθςθσ του μθχανοκίνθτου ςτόλου τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και αδυναμίασ 
παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ & τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του Σϊματοσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ κακϊσ και 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. 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
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ςυμβάςεων (CPV) : 

 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 95 οκτανίων, CPV 09132100-4, «Αμόλυβδθ βενηίνθ» 

 Πετρζλαιο κίνθςθσ (diesel), CPV 09134100-8, «Πετρζλαιο ντίηελ» 
 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 
1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 
19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ: 

ΣΜΘΜΑ 2ο  : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν του Α.Τ. Ιςτιαίασ και 
υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 28.225,81 €, πλζον ΨΡΑ 24%, 6.774,19 
€, ιτοι ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 35.000,00 €. 

ΣΜΘΜΑ 6ο  : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν των Α.Τ. Σκφρου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 2.419,35 €, πλζον ΨΡΑ 24%, 580,65 €, ιτοι ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
3.000,00 €. 

 

ΤΜΘΜΑ 2Ο + ΤΜΘΜΑ 6Ο =  38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 
30.645,17 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,83 € ) 

*Θ μζςθ τιμι λιανικισ αναφζρεται, όπωσ ανακοινϊκθκε ςτο κακθμερινό δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν υγρϊν καυςίμων, του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων / Γενικι Γραμματεία Εμπορίου & Ρροςταςίασ Καταναλωτι / Γενικι Διεφκυνςθ Αγοράσ / 
Διεφκυνςθ Ελζγχων & Ραρατθρθτθρίων / Τμιμα Ραρατθρθτθρίων Τιμϊν, κατά τθν θμζρα ςφνταξθσ τθσ παροφςασ, προ Ψ.Ρ.Α. 
24%., με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο 2ο δεκαδικό ψθφίο. 

** Θ ποςότθτα ανά είδοσ αναφζρεται ενδεικτικά και είναι ςε ςυνάρτθςθ με τθν ανωτζρω αναφερόμενθ μζςθ τιμι λιανικισ. 

*** Θ δαπάνθ ανά τμιμα ςε καμία περίπτωςθ δεν κα ξεπερνά τθν ςυνολικι προχπολογιςκείςα ανά τμιμα δαπάνθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. Το άκροιςμα δε των προχπολογιςκειςϊν ανά τμιμα δαπανϊν, ςε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να 
υπερβεί τθ ςυνολικι ςυμβατικι αξία τθσ παροφςασ, ιτοι 306.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για όλα τα Τμιματα. Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό μπορεί να υποβάλλει 
ζγγραφθ προςφορά για ζνα ι περιςςότερα τμιματα των υπό προμικεια ειδϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
ςτθν προςφορά του κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των ειδϊν κάκε τμιματοσ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  
(αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,17 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,83 € ). 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ, ιτοι από 1-1-2020 μζχρι και 31-12-2020, και τίκεται ςε 
ιςχφ κατόπιν υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ από τα εμπλεκόμενα μζλθ και ανάρτθςθσ τθσ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ.  
Οι φορείσ δεν υποχρεοφνται να απορροφιςουν το ςφνολο των ποςοτιτων και των δαπανϊν που 
αναγράφονται ςτον προχπολογιςμζνο τθσ παροφςασ, εφόςον δεν κρικεί ςκόπιμο. 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
A  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, ιτοι το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί 
τοισ εκατό (%)  επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ μθνιαίασ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του 
είδουσ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.) κατά τον αντίςτοιχο μινα παράδοςθσ, όπωσ προκφπτει από το Ραρατθρθτιριο 
Τιμϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και πιςτοποιείται από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86, ςε ςυνδυαςμό με τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 5 και 6 του άρκρου 95 του ν.4412/2016 και αντιςτοιχεί ςτθν ποιότθτα και ςε 
κάκε άλλο χαρακτθριςτικό γνϊριςμά του. Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να 
υπερβαίνει το 5%, ςφμφωνα με το άρκρο 63 του ν. 4257/2014. 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται 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. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 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 άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 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. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 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” 
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 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. 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..)»,  

 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. 

  του άρκρου 6 " Κατανομι πόρων ςτα Αςφαλιςτικά Ταμεία του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ" 
του Ν. 2452/1996 "φκμιςθ κεμάτων προςφυγϊν κατά τροποποίθςθ των διατάξεων του Ν. 1975/1991 
και άλλεσ διατάξεισ" (Α'- 283), όπωσ ιςχφουν . 

 του Ν.4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ….. και άλλεσ διατάξεισ’’ (Α -73), όπωσ ιςχφουν. 

 του Ν. 4281/2014 (A.160) «ΚΕΨΑΛΑΙΟ Βϋ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΑΘΫΣΘ - ΑΩΘΓΕΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» 

 του ΡΔ. 184/2009 «Σφςταςθ Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων τουσ», 
όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

 του  ΡΔ.  178/2014  (Α.281)  «Οργάνωςθ  Υπθρεςιϊν  Ελλθνικισ  Αςτυνομίασ»  όπωσ  τροποποιικθκε  
και ιςχφει 

 του ΡΔ. 24/2015 (Α.20) από 27/01/2015 «Σφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων». 

 του  Ρ.Δ.  39/2017  «Κανονιςμόσ  εξζταςθσ  Ρροδικαςτικϊν  Ρροςφυγϊν  ενϊπιον  τθσ  Αρχισ  Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» 

 Ρ.Δ.  7/2017  (Α.14)  «Αναδιάταξθ  -  αναδιοργάνωςθ,  ςφςταςθ  και  λειτουργία  περιφερειακϊν 
υπθρεςιϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ». 

 τθν  υπ’  αρικμ.  7001/2/358-δ  από  22-01-2015  απόφαςθ  κ.  Αρχθγοφ  ΕΛ.ΑΣ  «Λειτουργία  Γενικϊν  
και Μερικϊν Διαχειρίςεων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

 τθν υπ. αρικμ. 75555/289 από 10-7-2017 κακοριςμόσ κριτθρίων υπαγωγισ ςτθν ζννοια τθσ χωριςτισ 
επιχειρθςιακισ  μονάδασ  ανεξαρτιτωσ  υπεφκυνθσ  για  τθ  ςφναψθ  ςυμβάςεων  τθσ  ίδιασ  ι  
οριςμζνων κατθγοριϊν αυτϊν’’ του άρκρου 6, παρ. 2, εδάφιο βϋτου ν.4412/2016 (ΨΕΚ Βϋ2336) 

 τθν υπ’ αρικμό ΓΔΟΕΣ/4/28-κ από 19-12-2016 Απόφαςθ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. (Β.4130) 

 τθν υπ. αρικ. ΓΔΟΕΣ 1/2/243-β από  04-10-2017 Απόφαςθ κ. Αναπλθρωτι υπουργοφ Εςωτερικϊν με 
κζμα «Μεταβίβαςθ  αρμοδιοτιτων  και  παροχι  εξουςιοδοτιςεων  Αναπλθρωτι  Υπουργοφ  
εςωτερικϊν  επι κεμάτων ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε υφιςτάμενα υπθρεςιακά όργανα» (ΨΕΚ 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’ αρικμ. 7000/1/19/1 από 27-7-2018 Απόφαςθ Αναπλθρωτι Υπουργοφ Εςωτερικϊν. 

 τθν υπ’ αρικμ. 7000/1/7/19-β από 15-6-2018 Απόφαςθ Αναπλθρωτι Υπουργοφ Εςωτερικϊν. 

 Τθν υπ’ αρικμ. 2/18259/ΔΡΓΚ από 20/03/2019 (ΑΔΑ: 65ΑΘ-07Ψ) Απόφαςθ του κ. Αναπλθρωτι 
Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία εγκρίνεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ 
υποχρζωςθσ, ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Α.Λ.Ε. 2410301001 «Αγορζσ καυςίμων κίνθςθσ» (Ρρϊθν 
Κ.Α.Ε 1511), του Ειδικοφ Ψορζα 1043-201-0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Τάξθσ», ζτουσ 2020, 
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μζχρι του φψουσ 4.562.000,00 €, για τθ διενζργεια διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν εκ μζρουσ των 
Ανεξάρτθτων Επιχειρθςιακϊν Μονάδων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για τθν προμικεια υγρϊν 
καυςίμων κίνθςθσ 

 Τθν υπ’ αρικμ. 8001/6/19-η-2 από 27-3-2019 (ΑΔΑ: ΪΚΨ746ΜΚ6Ρ-ΣΟ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ του κ. Ρροϊςταμζνου Επιτελείου του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςε 
βάροσ των πιςτϊςεων του Α.Λ.Ε. 2410301001 «Αγορζσ καυςίμων κίνθςθσ» (Ρρϊθν Κ.Α.Ε 1511), του 
Ειδικοφ Ψορζα 1043-201-0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Τάξθσ», ζτουσ 2020, για τθ διενζργεια 
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, εκ μζρουσ των Ανεξάρτθτων Επιχειρθςιακϊν Μονάδων τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ. 

 Τθν υπ’ αρικμ. 8055/1/2020/1-γ από 2-9-2019 (ΑΔΑ: 634046ΜΚ6Ρ-Θ79) & (ΑΔΑΜ: 19REQ005504565) 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ του κ. Διατάκτθ - Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ 
Ευβοίασ, με τθν οποία εγκρίκθκε ςυνολικι πίςτωςθ τριακοςίων πζντε χιλιάδων διακοςίων ογδόντα 
ευρϊ (306.000,00 €), προκειμζνου πραγματοποιθκοφν διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ για τθν προμικεια 
υγρϊν καυςίμων, προσ κάλυψθ αναγκϊν κίνθςθσ οχθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και 
των υφιςτάμενων τθσ υπθρεςιϊν, για το ζτοσ 2020, ςτα πλαίςια λειτουργίασ τθσ ωσ ανεξάρτθτθ 
επιχειρθςιακι μονάδα, και ιςχφει υπό τθ προχπόκεςθ ότι το Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, κα 
μεριμνιςει για τθν ζγκαιρθ μεταβίβαςθ των ςχετικϊν πιςτϊςεων ςτον Αρικμό Λογαριαςμοφ Εξόδων 
2410301001 «Αγορζσ καυςίμων κίνθςθσ» (Ρρϊθν Κ.Α.Ε 1511), του Ειδικοφ Ψορζα 1043-201-0000000 
«Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Τάξθσ» (πρϊθν 07-410), χωρίσ να γίνει υπζρβαςθ των δεςμευτικϊν 
ορίων του Μ.Ρ.Δ.Σ. 2019-2022, όπωσ εγκρίκθκε με το Ν. 4549/2018. 

 Τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου οίκοκεν 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: 
Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407) (άρκρο 27 του Ν. 4412/16), που ζλαβε ςυςτθμικό 
αρικμό 79772 Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. 

 Τθν υπ’ αρικμ. 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) Απόφαςθ επικφρωςθσ 
αποτελεςμάτων αποςφράγιςθσ ςταδίων του διαγωνιςμοφ και ανάδειξθσ προςωρινϊν αναδόχων, του κ. 
Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. 

 Τθν υπ’ αρικμ. 8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 
19AWRD005877757) Απόφαςθ οριςτικισ κατακφρωςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, του κ. 
Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. 

 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και 
το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ 
αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 120 του ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 

 Τθν ανάγκθ κάλυψθσ των ανελαςτικϊν λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και 
των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν τθσ ςε υγρά καφςιμα κίνθςθσ *(βενηίνθσ αμόλυβδθ και πετρελαίου 
κίνθςθσ (diesel)+, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ, ωσ ανεξάρτθτθ επιχειρθςιακι μονάδα. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

 
Καταλθκτικι θμερομθνία / ϊρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ 9-11-2019  και ϊρα 11:00ϋ.  

Αμζςωσ μετά τθν λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςε ςυνεδρίαςθ τθσ, ςε χϊρο του Γραφείου Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ και Εκπαίδευςθσ (Μερικι Διαχείριςθ) που βρίςκεται ςτθν Ωαλκίδα Ευβοίασ, επί τθσ οδοφ 
Αρεκοφςθσ αρ. 153 ςτον 4ο όροφο του κτθρίου όπου ςτεγάηεται θ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. Τυχόν 
προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και 
δεν κα παραλαμβάνονται (ι κα επιςτρζφονται, αναλόγωσ).  
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται για οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
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απόφαςθ τθσ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, εντόσ πζντε (5) τουλάχιςτον 
εργάςιμων θμερϊν πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ υπζβαλαν προςφορά και 
αναρτάται ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 
 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτο Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο 
διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://diavgeia.gov.gr  (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπου παρζχεται ελεφκερθ, 
άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο. 
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :  
www.astynomia.gr ςτθν διαδρομι : Αρχικι ► Ρροκθρφξεισ, όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ 
πρόςβαςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο. 
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςε 
κάκε ενδιαφερόμενο 
 
Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Τθν παροφςα διακιρυξθ ΔΕΝ βαρφνουν δαπάνεσ δθμοςίευςθσ. 
Για ότι δεν προβλζφκθκε, ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν.1069/1980 και του Ν. 
3463/2006. 

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 ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ 
αυτισ, ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμθκευτι, κατά τθν ζννοια τθσ περ. κϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 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 κακϋ όλθ 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://diavgeia.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, είναι τα ακόλουκα: 
 Το ζντυπο τθσ ςφμβαςθσ 
 Θ παροφςα υπ’αρίκμ. 2/2019 Διακιρυξθ με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/2 από 22-11-2019,  με 

τα υπ’αρίκμ. Α,Β,Γ,Δ,Ε, ΣΤ & Η Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
 Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΨΕΚ Β 3698/16.11.2016) 

 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ) 
 Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 

Αρχι ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του προμθκευτι 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ δωρεάν & πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ : 
ςτον ιςτότοπο http://diavgeia.gov.gr  (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  
ςτθ διεφκυνςθ (URL) :  www.astynomia.gr ςτθν διαδρομι : Αρχικι►Ρροκθρφξεισ 
ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ.) 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  
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 τζςςερισ (4) 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. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο
.  

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).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
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ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

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 οποιουδιποτε 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 τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), 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.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 καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, 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.  
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
Τπόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο επηζπλάπηεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ηεο 
παξνύζαο δηαθήξπμεο 

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, 
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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. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ΓΔΝ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο 

(άξζξν 72 παξ.1α ηνπ Ν.4412/2016). 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 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 αμετάκλθτθ 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 αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
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εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά : 

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

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

ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

III. Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

IV. Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ 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 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. 
ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι 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. 
2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον  
ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 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,  
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(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 2.2.9.2 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.  
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα 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 
2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ 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  
2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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. 
2.2.3.7. 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. 
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2.2.3.8. 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. 
2.2.3.9. 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. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα 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 και να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου με το οποίο κα 
πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό και ςυναφζσ επάγγελμά τουσ και να είναι ςε ιςχφ τθν 
θμζρα του διαγωνιςμοφ. ε περίπτωςθ που το ειδικό επάγγελμά τουσ δεν ςυνάδει με το είδοσ των υπό 
προμικεια ειδϊν οι οικονομικοί φορείσ κα αποκλείονται από τον διαγωνιςμό. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα : - 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εν ιςχφ άδεια λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ ι των 
εγκαταςτάςεων που κα εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ των ςυμβάςεων τθσ παροφςασ, κακϊσ και να 
δθλϊνονται τα ςτοιχεία διεφκυνςθσ του πρατθρίου υγρϊν καυςίμων. Οι ανωτζρω εγκαταςτάςεισ – 
πρατιρια που κα εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα πρζπει να βρίςκονται ςε 
απόςταςθ εντόσ των τριάντα πζντε (35) χιλιομζτρων από τθν ζδρα τθσ προμθκευόμενθσ Υπθρεςίασ. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο : - 

2.2.8 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 
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. 
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 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, 2.2.6 και 2.2.8 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο 
από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Ηϋ το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  
Το Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ  
λόγουσ αποκλειςμοφ και κριτιρια επιλογισ), τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: 
ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23/2018 (ΑΔΑ: Ϊ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ. 
Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν. 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ 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.  
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 ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  
Επειδι, θ προσ  ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ είναι κοινά για όλα 
τα τμιματα, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να υποβλθκεί ζνα (1) Τ.Ε.Υ.Δ., ςτο οποίο κα δθλϊνουν το Τμιμα 
για το οποίο υποβάλλουν προςφορά. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Υξόλνο ζπλδξνκήο όξσλ ζπκκεηνρήο 

Α.1. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Α.2. Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. 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. 5 και 2.2.6 ). 
Α.3. 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 και 2.2.3.4. 
Α.4. 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 - 
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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 Τ.Ε.Υ.Δ.  
Α.5. 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. 
Α.6. Τα αποδεικτικά μζςα υποβάλλονται μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ παραγράφου 3.2, 
κατά το άρκρο 103 του Ν. 4412/2016. 
Α.7. Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. Θ εν 
λόγω υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, ςυντάςςεται μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ παρ. 3.2 για 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ – αποδεικτικϊν μζςων 
Α.8. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

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 ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. 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 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, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1 κακϊσ και το κατά περίπτωςθ εκπρόςωπου του οικονομικοφ φορζα που υπογράφει το 
ΤΕΥΔ. 
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
δδ) Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
θμειϊνεται ότι, ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 
αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ 
αποφάςεισ. 
 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ , πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α, πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. 
Σα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) ΔΕΝ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, (εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά 
εμφανίηονται ςτο taxisnet) 
Επίςθσ, για τθν παράγραφο 2.2.3.2. τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι, ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ 
του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα) ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα. 
-Επιςθμαίνεται ότι τα πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ ι τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ κα πρζπει να καλφπτουν και τον 
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Ϋσ εκ τοφτου, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ (προ τθσ υποβολισ προςφοράσ τουσ) τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά, ϊςτε να καλφπτουν 
και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του Ν. 
4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι, μαηί με τα 
αντίςτοιχα που κα είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ (των δικαιολογθτικϊν) ι, ςε περίπτωςθ που 
δεν αναφζρεται ςε αυτά χρόνοσ ιςχφοσ, κα ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 
*ΣΩΕΤ: υπ’ αρικμό 2210 από 19/04/2019 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Σ.Υ. (Α.Δ.Α.: 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ)+. 
-Εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, 
αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο τθσ κφριασ όςο και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ. 
Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ωσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το απαςχολοφμενο ςε αυτόν προςωπικό με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα νομικά πρόςωπα, και των εκ των μελϊν 
τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν. 
-Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι φυςικό πρόςωπο θ 
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει επίςθσ τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του ίδιου, ωσ εργοδότθ ι 
ανεξάρτθτο επαγγελματία. 
 
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του 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.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται 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. 
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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 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και 
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. 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 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. 
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Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
εν  ιςχφ  άδεια λειτουργίασ  του  πρατθρίου  υγρϊν  καυςίμων  που  κα  εξυπθρετιςει  τισ  ανάγκεσ  των 
ςυμβάςεων  τθσ  παροφςασ  και  Τπεφκυνθ  Διλωςθ  υπογεγραμμζνθ  που  να  δθλϊνεται  θ διεφκυνςθ 
του. 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

i. Για Α.Ε. απαιτείται:  
α) ΨΕΚ ςφςταςθσ-ίδρυςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ,  
β) Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ,  
γ) Ψ.Ε.Κ. ι ανακοίνωςθ καταχϊρθςθσ του Γ.Ε.ΜΘ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ 
ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ,  
δ) Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου,  
ε) Γενικό Ριςτοποιθτικό περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο 
καταςτατικό ι Ψ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί,  
ςτ)Μαηί με τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του νόμιμου 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
-Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι 
κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ, o Διευκφνων Σφμβουλοσ, 
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των Α.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να 
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ιςχφοντα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ 
αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι 
κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

ii. Για Ε.Π.Ε. απαιτείται:  
α) Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ, 
 β) Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθνυποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου,  
γ) Γενικό Ριςτοποιθτικό περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο 
καταςτατικό ι Ψ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί, 
δ) Μαηί με τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του νόμιμου 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
-Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι 
κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν οι Διαχειριςτζσ των Ε.Ρ.Ε. και όλα τα 
υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα 
ιςχφοντα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό 
αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου 

iii. Για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. απαιτείται:  
α)Αντίγραφο του καταςτατικοφ και όλων των τροποποιιςεϊν του ι αντίγραφο του ιςχφοντοσ  
κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, εάν αυτό υπάρχει, 
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 β)Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου, 
 γ)Γενικό Ριςτοποιθτικό περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο 
καταςτατικό που ζχει κατατεκεί,  
δ) Μαηί με τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του νόμιμου 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
-Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι 
κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν οι Διαχειριςτζσ των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. 
και όλα τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό 
πρόςωπο και τα ιςχφοντα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

iv. Για φυςικά πρόςωπα απαιτείται εκτφπωςθ εντφπου από το ςφςτθμα TAXISNET ςτο οποίο κα 
εμφαίνονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ. 

v. Για ςυνεταιριςμοφσ βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, 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. 
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.  
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ςυμβάςεων προμθκειϊν, γενικϊν υπθρεςιϊν, εκπόνθςθσ 
μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, δεν υφίςταται επί του 
παρόντοσ εκνικόσ επίςθμοσ κατάλογοσ του άρκρου 83 του ν. 4412/2016. Σθμειϊνεται, περαιτζρω, ότι το 
Γ.Ε.ΜΘ δεν ςυνιςτά επίςθμο κατάλογο, κατά τισ διατάξεισ του ίδιου άρκρου 
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 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Θ ωσ 

ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ





 

Σελίδα 28 

άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και 
τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, ιτοι το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί 
τοισ εκατό (%), μζχρι το δεφτερο δεκαδικό ψθφίο,  επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ 
μθνιαίασ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.) κατά τον αντίςτοιχο μινα παράδοςθσ, όπωσ 
προκφπτει από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και ανταγωνιςτικότθτασ 
και πιςτοποιείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 86, ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 5 και 6 του άρκρου 95 του ν.4412/2016 και 
αντιςτοιχεί ςτθν ποιότθτα και ςε κάκε άλλο χαρακτθριςτικό γνϊριςμά του (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ, & 
πετρζλαιο κίνθςθσ - diesel). 
Το ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό χωρίσ να υπερβαίνει το ποςοςτό -5% 
(αρνθτικι ζκπτωςθ), ςφμφωνα με το άρκρο 63 του ν. 4257/2014 
 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  
Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν 
Κάκε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά, ανά τμιμα του 
διαγωνιςμοφ. 
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. 

2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Οι ανωτζρω  φάκελοι υποβάλλονται μζςα 
ςτθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1.5 , :  
(α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ,  
(β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα Αρχι ,  
(γ) με κατάκεςι τουσ ςτο Γραφείο Μερικισ Διαχείριςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ. 
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτθν ανακζτουςα αρχι, οι φάκελοι προςφοράσ 
γίνονται δεκτοί, εφόςον περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα 
του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 1.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
Θ ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ.  
Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι 
αν θ ανακζτουςα Αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 
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2.4.2.2. Ο προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2.3 Μζςα ςτον φάκελο τθσ προςφοράσ «ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΕΛΟ» τοποκετοφνται, επί ποινι αποκλειςμοφ, 
όλα τα ακόλουκα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά και ςτοιχεία του 
άρκρου 92 του ν.4412/2016, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 
 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπο)φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», ο οποίοσ 
περιζχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςε δφο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.3. 
 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπο)φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςε δφο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ 
φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 
 
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπο)φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει 
τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςε δφο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 
 
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι 
Προςφορά» και «Οικονομικι Προςφορά» φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του άρκρου 
2.4.2.2. ςτουσ οποίουσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

ΠΡΟ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΔΤΒΟΙΑ 

Απεθούζηρ απ. 153 – Υαλκίδα – Σ.Κ. 34100 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………… 
(αναγράθονηαι ηα ζηοιτεία ηοσ προζθέρονηος δηλαδή : επωνσμία ηοσ νομικού προζώποσ και ζε περίπηωζη 
ένωζης ηις επωνσμίες ηων οικονομικών θορέων ποσ ηην αποηελούν, καθώς και ηα απαραίηηηα ζηοιτεία 

επικοινωνίας (ηατ. διεύθσνζη, αριθμό ηηλεθώνοσ, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)] 
 

ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΔΛΟ 
 

Για ηον ζςνοπηικό διαγωνιζμό: «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & 

πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των 
υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν 
ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: 
ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 
19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου 

του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 
από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 
19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με 
τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ 
υποβλικθκε προςφορά, και προσ αποφυγι ακινθτοποίθςθσ του ςτόλου οχθμάτων ανωτζρω υπθρεςιϊν (και 
λοιπϊν οχθμάτων που κινοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ) και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ 
και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 
30.645,17 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,83 €)». 
 
Απιθμόρ Γιακήπςξηρ: 2 / 2019 (8055/1/2020/2) 
Αναθέηοςζα Απσή: Διεύθσνζη Αζησνομίας Εσβοίας 
Καηαληκηική Ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ Τποβολήρ Πποζθοπών : 5/12/2019 ώρα 11:00’ π.μ. 
Σμήμα ή Σμήμαηα ηος διαγωνιζμού για ηο οποίο ςποβάλλεηαι η πποζθοπά, ήηοι: ΣΜΗΜΑ:…………………. 

ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ





 

Σελίδα 30 

 
α. ΔΝΓΔΗΞΔΗ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
β. ΔΝΓΔΗΞΔΗ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΔΤΒΟΙΑ 

Απεθούζηρ απ. 153 – Υαλκίδα – Σ.Κ. 34100 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………… 

(αναγράθονηαι ηα ζηοιτεία ηοσ προζθέρονηος δηλαδή : επωνσμία ηοσ νομικού προζώποσ και ζε περίπηωζη 
ένωζης ηις επωνσμίες ηων οικονομικών θορέων ποσ ηην αποηελούν, καθώς και ηα απαραίηηηα ζηοιτεία 

επικοινωνίας (ηατ. διεύθσνζη, αριθμό ηηλεθώνοσ, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)] 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Για ηον ζςνοπηικό διαγωνιζμό: «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & 

πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των 
υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν 
ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: 
ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 
19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου 

του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 
από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 
19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με 
τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ 
υποβλικθκε προςφορά, και προσ αποφυγι ακινθτοποίθςθσ του ςτόλου οχθμάτων ανωτζρω υπθρεςιϊν (και 
λοιπϊν οχθμάτων που κινοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ) και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ 
και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 
30.645,17 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,83 €)». 
Απιθμόρ Γιακήπςξηρ: 2 / 2019 (8055/1/2020/2) 
Αναθέηοςζα Απσή: Διεύθσνζη Αζησνομίας Εσβοίας 
Καηαληκηική Ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ Τποβολήρ Πποζθοπών : 5/12/2019 ώρα 11:00’ π.μ. 
Σμήμα ή Σμήμαηα ηος διαγωνιζμού για ηο οποίο ςποβάλλεηαι η πποζθοπά, ήηοι: ΣΜΗΜΑ:…………………. 

ΠΡΟ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΔΤΒΟΙΑ 

Απεθούζηρ απ. 153 – Υαλκίδα – Σ.Κ. 34100 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………… 
(αναγράθονηαι ηα ζηοιτεία ηοσ προζθέρονηος δηλαδή : επωνσμία ηοσ νομικού προζώποσ και ζε περίπηωζη 
ένωζης ηις επωνσμίες ηων οικονομικών θορέων ποσ ηην αποηελούν, καθώς και ηα απαραίηηηα ζηοιτεία 

επικοινωνίας (ηατ. διεύθσνζη, αριθμό ηηλεθώνοσ, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)] 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για ηον ζςνοπηικό διαγωνιζμό: «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & 

πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των 
υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν 
ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: 
ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 
19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου 

του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 
από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 
19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με 
τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ 
υποβλικθκε προςφορά, και προσ αποφυγι ακινθτοποίθςθσ του ςτόλου οχθμάτων ανωτζρω υπθρεςιϊν (και 
λοιπϊν οχθμάτων που κινοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ) και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ 
και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 
30.645,17 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,83 €)». 
Απιθμόρ Γιακήπςξηρ: 2 / 2019 (8055/1/2020/2) 
Αναθέηοςζα Απσή: Διεύθσνζη Αζησνομίας Εσβοίας 
Καηαληκηική Ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ Τποβολήρ Πποζθοπών : 5/12/2019 ώρα 11:00’ π.μ. 
Σμήμα ή Σμήμαηα ηος διαγωνιζμού για ηο οποίο ςποβάλλεηαι η πποζθοπά, ήηοι: ΣΜΗΜΑ:…………………. 

ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ





 

Σελίδα 31 

γ. ΔΝΓΔΗΞΔΗ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.4. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ παραγράφου 1.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.1.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
2.4.2.5. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτθν 
ανακζτουςα αρχι) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
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. 
2.4.2.8. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων, ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ, κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά 
τουσ, τότε, ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι 
ςυνδιαγωνιηόμενοι. 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. (Άρκρο 21 του ν.4412/2016). 

ΠΡΟ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΔΤΒΟΙΑ 

Απεθούζηρ απ. 153 – Υαλκίδα – Σ.Κ. 34100 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………… 
(αναγράθονηαι ηα ζηοιτεία ηοσ προζθέρονηος δηλαδή : επωνσμία ηοσ νομικού προζώποσ και ζε περίπηωζη ένωζης 
ηις επωνσμίες ηων οικονομικών θορέων ποσ ηην αποηελούν, καθώς και ηα απαραίηηηα ζηοιτεία επικοινωνίας (ηατ. 

διεύθσνζη, αριθμό ηηλεθώνοσ, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)] 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για ηον ζςνοπηικό διαγωνιζμό: «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο 

κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των υπθρεςιϊν τθσ 
Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, 
για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  
8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. 
Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 
106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) 

του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 
8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, 
Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ 
ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά, και προσ αποφυγι ακινθτοποίθςθσ του 
ςτόλου οχθμάτων ανωτζρω υπθρεςιϊν (και λοιπϊν οχθμάτων που κινοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ) και 
αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία 
ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,17 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,83 €)». 
Απιθμόρ Γιακήπςξηρ: 2 / 2019 (8055/1/2020/2) 
Αναθέηοςζα Απσή: Διεύθσνζη Αζησνομίας Εσβοίας 
Καηαληκηική Ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ Τποβολήρ Πποζθοπών : 5/12/2019 ώρα 11:00’ π.μ. 
Σμήμα ή Σμήμαηα ηος διαγωνιζμού για ηο οποίο ςποβάλλεηαι η πποζθοπά, ήηοι: ΣΜΗΜΑ:…………………. 

ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ





 

Σελίδα 32 

2.4.2.9. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 
ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ τθσ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
 
Θ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, ωσ 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 Δικαιολογθτικά υμμετοχισ  
Ο (υπο)φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν 
ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και περιλαμβάνει: 
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Η), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΘ) 
και τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΙΟΞΣΒ-Κ3Ε) τθσ ΕΑΑΔΘΤ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
Σο Σ.Ε.Τ.Δ. μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν. 
Επειδι θ προσ ανάκεςθ Σφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα, αλλά τα κριτιρια επιλογισ είναι κοινά για 
όλα τα τμιματα, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να υποβλθκεί ζνα (1) Τ.Ε.Υ.Δ. 
Σο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.) ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται και 
υποβάλλεται, ωσ εξισ: 
 
i) Το Μζροσ Ι είναι ςυμπλθρωμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι και όλα τα υπόλοιπα μζρθ (II,III, IV και VI) 
ςυμπλθρϊνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά περίπτωςθ, και μόνο ςτα πεδία που ιδθ ζχουν 
επιλεγεί από τθν ανακζτουςα αρχι, όπωσ εμφαίνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ηϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
ii) Το Μζροσ ΙΙ.Α. ςυμπλθρϊνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, με τθν επιςιμανςθ ότι για τουσ 
ελλθνικοφσ οικονομικοφσ φορείσ, εφόςον δεν τθρείται μζχρι τθν υποβολι του Τυποποιθμζνου Εντφπου 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) επίςθμοσ κατάλογοσ εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι ιςοδφναμο 
πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του 
άρκρου 83 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχφει, ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. Μζροσ ΙΙ : «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό 
φορζα», ςτθν Ενότθτα Α : «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και ςυγκεκριμζνα ςτθν 
ερϊτθςθ: «Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 
(προ)επιλογισ+;», να δθλϊνεται αρνθτικι απάντθςθ (επιλζγοντασ «ΟΩΙ»), και να μθν ςυμπλθρϊνονται οι 
ερωτιςεισ που ακολουκοφν ςτα ςτοιχεία (α) ζωσ (ε). 
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ςυμβάςεων προμθκειϊν, γενικϊν υπθρεςιϊν, εκπόνθςθσ 
μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, δεν υφίςταται επί του 
παρόντοσ εκνικόσ επίςθμοσ κατάλογοσ του άρκρου 83 του ν. 4412/2016. Σθμειϊνεται, περαιτζρω, ότι το 
Γ.Ε.ΜΘ δεν ςυνιςτά επίςθμο κατάλογο, κατά τισ διατάξεισ του ίδιου άρκρου. Ρζρα από τα ανωτζρω, 
επιςθμαίνεται ότι, δεν μπορεί να αποκλειςτεί το ενδεχόμενο ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία αλλοδαποφ 
οικονομικοφ φορζα, εγγεγραμμζνου ςε επίςθμο κατάλογο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ι άλλθσ χϊρασ ι 
ακόμθ και το ενδεχόμενο εγγραφισ θμεδαποφ οικονομικοφ φορζα ςε επίςθμο κατάλογο άλλθσ χϊρασ, τθν 
εγγραφι του οποίου δφναται να επικαλεςτεί ςυμπλθρϊνοντασ τθν ςχετικι ζνδειξθ ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. 
 
iii) Το Μζροσ ΙΙ.Β. ςυμπλθρϊνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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iv) Το Μζροσ ΙΙ.Γ. ςυμπλθρϊνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, με τθν επιςιμανςθ ότι ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ αναγκαίεσ απαιτιςεισ, 
αναφορικά με τθν τεχνικι – επαγγελματικι ικανότθτα, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ, μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων ςφμφωνα με το άρκρο 78 του 
Ν.4412/2016, ωσ ιςχφει, προσ τουσ οποίουσ ςυνδζεται με άμεςουσ ι ζμμεςουσ δεςμοφσ, ανεξάρτθτα 
από τθ νομικι φφςθ τουσ, προκειμζνου να αποδείξει ότι πλθροί τισ απαιτιςεισ. ’ αυτι τθν περίπτωςθ 
ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Σ.Ε.Τ.Δ. ςτο μζροσ ΙΙ.Γ, ότι κα ςτθριχτεί ςε τρίτουσ 
(άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ), ςθμειϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ (επιλζγοντασ «ΝΑΙ») και 
επιςυνάπτει χωριςτά ζντυπα Σ.Ε.Τ.Δ., για κάκε οικονομικό φορζα που κα του παράςχει ςτιριξθ. 
 
τα επιςυναπτόμενα χωριςτά Σ.Ε.Τ.Δ. των οικονομικϊν φορζων που κα παράςχουν ςτιριξθ ςτον 
προςφζροντα οικονομικό φορζα, πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του Μζρουσ ΙΙ και ςφμφωνα με το Μζροσ ΙΙΙ. Δεδομζνου ότι, θ ςτιριξθ 
παρζχεται προκειμζνου να ανταποκρικεί ο οικονομικόσ φορζασ ςτισ ελάχιςτεσ αναγκαίεσ απαιτιςεισ, 
αναφορικά με τθν τεχνικι – επαγγελματικι ικανότθτα, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ, ςυμπλθρϊνονται επιπρόςκετα και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ 
IV, για κάκε ζναν από τουσ φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Το/α χωριςτό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. των 
οικονομικϊν φορζων που κα παράςχουν ςτιριξθ ςτον προςφζροντα, ςυνυποβάλλονται από τον 
προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ». Το/α 
ανωτζρω χωριςτό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. κα πρζπει να είναι δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο/α και υπογεγραμμζνο/α από τον 
νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόςον, ο 
τρίτοσ οικονομικόσ φορζασ είναι φυςικό πρόςωπο, το χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται μόνο από αυτόν. 
 
Επιςθμαίνεται, τζλοσ, ότι οι καταςκευαςτζσ/ παραγωγοί ι/ και οι κάκε είδοσ «προμθκευτζσ» 
ειδϊν/υλικϊν/ προϊόντων των οικονομικϊν φορζων/ςυμμετεχόντων δεν αποτελοφν, κατά γενικό κανόνα, 
τρίτουσ φορείσ , υπό τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 (αντίςτοιχο άρκρο 63 τθσ 
Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), ςτισ ικανότθτεσ των οποίων αυτοί ςτθρίηονται και, ςυνεπϊσ, δεν απαιτείται θ 
υποβολι ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ εκ μζρουσ τουσ. (Ρρβλ. Κατευκυντιρια Οδθγία 23/2018 (ΑΔΑ: Ϊ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) τθσ 
ΕΑΑΔΘΣΥ).  
Στθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυγκεκριμζνο κριτιριο 
επιλογισ για τον ζλεγχο τθσ καταλλθλότθτασ των προςφερόντων, όπωσ να διακζτει ςυγκεκριμζνεσ 
εγκαταςτάςεισ, μθχανιματα ι τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ, τότε, 
εφόςον ο προςφζρων δεν διακζτει ο ίδιοσ τισ απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ ι μθχανιματα και ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ τρίτων ωσ προσ αυτά, ο οικονομικόσ φορζασ που παρζχει ςτον προςφζροντα τισ εν λόγω 
εγκαταςτάςεισ/μθχανιματα είναι τρίτοσ, κατά τα προαναφερκζντα, και απαιτείται να προςκομίςει 
Τ.Ε.Υ.Δ., ςτο οποίο δθλϊνει ότι ςτθρίηει τον προςφζροντα ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο επιλογισ, 
ιτοι διακζτει τισ ςυγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ/ μθχανιματα που απαιτεί θ ανακζτουςα αρχι. *Ρρβλ. 
Κατευκυντιρια Οδθγία 23/2018 (ΑΔΑ: Ϊ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ+. 
 
v) Το Μζροσ ΙΙ.Δ. ςυμπλθρϊνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, με τθν επιςιμανςθ ότι ςτθν περίπτωςθ 
που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι κα ανακζςει τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ υπό τθ μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ (άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ), ςτισ ικανότθτεσ των 
οποίων δεν ςτθρίηεται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κα πρζπει να 
ςθμειϊςει τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ ςτο Σ.Ε.Τ.Δ. ςτο μζροσ ΙΙ.Δ. (επιλζγοντασ «ΝΑΙ»). 
Εάν, περαιτζρω, ςτθρίηεται ςτον υπεργολάβο και για οριςμζνθ/εσ ικανότθτεσ, ιτοι ςε ζνα ι περιςςότερα 
από τα κριτιρια επιλογισ του Μζρουσ IV, τότε ςυμπλθρϊνει μόνο τθν Ενότθτα Γ «Ρλθροφορίεσ ςχετικά 
με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΨΟΕΫΝ» του Μζρουσ ΙΙ, ςθμειϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ 
(επιλζγοντασ «ΝΑΙ») και όχι τθν Ενότθτα Δ του Μζρουσ ΙΙ, ςθμειϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ 
(επιλζγοντασ «ΟΧΙ»). 
Επιςθμαίνεται ότι και ςτισ δφο ωσ άνω περιπτϊςεισ ο οικονομικόσ φορζασ επιπρόςκετα ςυμπλθρϊνει 
το πεδίο με αρικμ. 10 τθσ Ενότθτασ Γ (Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα) του Μζρουσ IV, το οποίο 
αναφζρεται ςτο ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ (%) που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςει με υπεργολαβία. 
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Ειδικότερα, ωσ προσ το ωσ άνω πεδίο τθσ Ενότθτασ Δ του Μζρουσ ΙΙ, και εφόςον απαιτείται θ 
ςυμπλιρωςι του, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, ςυμπλθρϊνεται θ ςχετικι ζνδειξθ Ναι/Πχι και, ςτθν 
περίπτωςθ που ςυμπλθρϊνεται θ ζνδειξθ «Ναι» παρατίκεται περαιτζρω ςχετικόσ κατάλογοσ των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και του ποςοςτοφ τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβει να εκτελζςει ζκαςτοσ εξ 
αυτϊν.  
ε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ (άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ), τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ το/α οποίο/α 
υπερβαίνει/ουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει χωριςτά Τ.Ε.Υ.Δ., όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του Μζρουσ II και ςφμφωνα με το Μζροσ ΙΙI του Τ.Ε.Υ.Δ. για 
κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ, προκειμζνου να επαλθκευτεί θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
όπωσ αυτοί κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι 
του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. ε περίπτωςθ 
μθ υπζρβαςθσ του ανωτζρω ποςοςτοφ δεν απαιτείται να υποβλθκεί Σ.Ε.Τ.Δ. για υπεργολάβουσ ςτισ 
ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται. Εννοείται ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, κατά τθν οποία ο προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ ικανότθτεσ του υπεργολάβου του, τότε 
υποχρεωτικά υποβάλλει χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. αυτοφ, ανεξάρτθτα από το ποςοςτό τθσ υπεργολαβίασ και το 
ςυμπλθρϊνει ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα ςτθν περίπτωςθ (iv). 
Το/α χωριςτό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. των υπεργολάβων ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται ο προςφζροντασ 
οικονομικόσ φορζασ, ςυνυποβάλλονται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του 
(υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ». Το/α ανωτζρω χωριςτό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. κα πρζπει να είναι 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο/α και υπογεγραμμζνο/α από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα ςτισ 
ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 
2 του άρκρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόςον, ο τρίτοσ οικονομικόσ φορζασ είναι φυςικό πρόςωπο, το 
χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται μόνο από αυτόν. 
 
vi) Σο μζροσ ΙΙΙ. ςυμπλθρϊνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
 
vii) Σο μζροσ IV ςυμπλθρϊνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ και ςυγκεκριμζνα μόνο θ Ενότθτα α 
«Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ». Πςον αφορά το πεδίο με αρικμό 10 τθσ Ενότθτασ Γ 
«Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα», ςε αυτό δθλϊνεται ςυγκεκριμζνο ποςοςτό τθσ υπό ανάκεςθσ 
ςφμβαςθσ (%), το οποίο ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ (άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ) υπό μορφι υπεργολαβίασ με βάςθ αναφοράσ τθν εκατοντιαία κλίμακα 
ποςόςτωςθσ (π.χ. 10%,23%,30% κλπ). 
 
viii) Σο μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και τθν υπογραφι 
του κατά νόμο υπόχρεου/ων, χωρίσ να απαιτείται θ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
Κατά τθν υποβολι του Σ.Ε.Τ.Δ., ςφμφωνα με το άρκρο 79Α του ν.4412/2016, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 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. 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, 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. 
 

2.4.3.2  Περιεχόμενα (υπο)φακζλου «Σεχνικι προςφορά» 
α) Θ προςφορά κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και να 
καλφπτει, με ποινι ακυρότθτασ, το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ’ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 
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β) Θ προςφορά κα πρζπει να καλφπτει, με ποινι ακυρότθτασ, όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ 
που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
γ) Τποβάλλεται, υποχρεωτικϊσ και επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτον (υπο)φάκελο «Σεχνικι Προςφορά» 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986(Αϋ-75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του νόμιμου 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 
και να δθλϊνεται, ανάλογα με το τμιμα ι τα τμιματα του διαγωνιςμοφ για το οποίο υποβάλλεται θ 
προςφορά, τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
-Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ - απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 
 

2.4.4 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ο (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τα υποδείγματα οικονομικισ προςφοράσ, που επιςυνάπτονται  ςτθν παροφςα διακιρυξθ, για το 
αντίςτοιχο τμιμα του διαγωνιςμοφ που κα υποβλθκεί θ προςφορά, ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 
-ε περίπτωςθ που ο προςφζρων υποβάλει προςφορά για περιςςότερα από ζνα τμιμα του 
διαγωνιςμοφ, θ οικονομικι προςφορά κάκε τμιματοσ, με ποινι ακυρότθτασ, να τοποκετθκεί ςε 
ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑΣΟ ……». 
(Παράδειγμα: Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για όλα τα τμιματα του διαγωνιςμοφ κα πρζπει μζςα 
ςτον κυρίωσ φάκελο να υπάρχουν δφο (2) ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τθν ζνδειξθ 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ ΤΜΘΜΑΤΟΣ…….. (το αντίςτοιχο τμιμα του διαγωνιςμοφ που υποβάλλεται θ 
προςφορά)») 
Α. Τιμζσ 
Α.1. Θ τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Α.2. Θ προςφορά κα δοκεί με τθν μορφι ποςοςτοφ ζκπτωςθσ, επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα 
διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ μθνιαίασ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ (χωρίσ Φ.Π.Α.) κατά 
τον αντίςτοιχο μινα παράδοςθσ, όπωσ προκφπτει από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Καυςίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και πιςτοποιείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86, ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 5 και 6 του άρκρου 95 του ν.4412/2016 και αντιςτοιχεί ςτθν ποιότθτα και ςε κάκε άλλο 
χαρακτθριςτικό γνϊριςμά του. 
Σο 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 μθνιαία λιανικι τιμι πϊλθςθσ λαμβάνεται αποκλειςτικά από το 
Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για Νομό 
Ευβοίασ. 
Α.3. Θ προςφερόμενθ τιμι ιτοι το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ 
κάκε φορά μζςθσ μθνιαίασ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.) κατά τον αντίςτοιχο μινα 
παράδοςθσ, όπωσ προκφπτει από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ και πιςτοποιείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, 
πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από τθν οικονομικι προςφορά. Επίςθσ, κα πρζπει να δθλϊνεται, επί 
ποινι αποκλειςμοφ, με ςαφινεια το τμιμα του διαγωνιςμοφ για το οποίο ο υποψιφιοσ προμθκευτισ 
κα υποβάλλει προςφορά. 
Α.4. Για τον υπολογιςμό του ανωτζρω ποςοςτοφ ζκπτωςθσ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ το ςφνολο των 
επιβαρφνςεων (μεταφορικά, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, αςφάλιςθ ειδϊν, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά και λοιπά 
ζξοδα-επιβαρφνςεισ, νόμιμεσ κρατιςεισ, ειςφορζσ υπζρ τρίτων, φορολογία ειςοδιματοσ). 
Α.5. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΤΡΩ, ςυμπεριλαμβανομζνων κάκε είδουσ δαπανϊν μζχρι και τθν 
παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ και πζραν αυτισ ουδεμία άλλθ οικονομικι ι άλλου είδουσ 
απαίτθςθ μπορεί να εγερκεί. 
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Α.6. Προςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κα κακορίηουν ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 
κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Α.7. Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, ςτο ποςοςτό προςφερόμενθσ 
ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ μθνιαίασ λιανικισ τιμισ 
πϊλθςθσ του είδουσ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.) κατά τον αντίςτοιχο μινα παράδοςθσ, όπωσ προκφπτει από το 
Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και πιςτοποιείται 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ, για το ςφνολο των ποςοτιτων των 
ειδϊν του τμιματοσ για τθν οποία υποβάλλεται θ προςφορά. 
Α.8. Το ποςοςτό ζκπτωςθσ νοείται ΩΫΙΣ ΟΟ ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘΣ, ΑΝΑΘΕΫΘΣΘΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΫΣΘΣ και 
παραμζνει ςτακερό ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Α.9. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ι θ 
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ , θ προςφορά, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Α.10. Θ δαπάνθ υπόκειται ςε κρατιςεισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ δαπάνθ υπόκειται ςε ςυνολικζσ κρατιςεισ 5,72596 % , οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι και κατανζμονται ωσ 
ακολοφκωσ: 
α) Κράτθςθ υπζρ τθσ ΤΕΑΡΑΣΑ (αςφαλιςτικό Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ.) ςυνολικοφ ποςοςτοφ 2,78528%, ωσ εξισ: 
2,72 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 
2 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου, 
β) Κράτθςθ υπζρ τθσ ΜΤΣ (αςφαλιςτικό Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ.) ςυνολικοφ ποςοςτοφ 2,78528%, ωσ εξισ: 
2,72 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 
2 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου 
γ) Κράτθςθ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςυνολικοφ ποςοςτοφ 0,07252%, ωσ εξισ: 
0,07 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ 
αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 
20% επί του χαρτοςιμου. 
δ) Κράτθςθ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ςυνολικοφ ποςοςτοφ 0,06216%, ωσ εξισ: 
0,06 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ 
τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του 
χαρτοςιμου 
ε) *Κράτθςθ υπζρ Δθμοςίου, ςυνολικοφ ποςοςτοφ 0,02072%, ωσ εξισ : 
0,02 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το 
ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, ςτθν 
οποία προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και 
κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου 
 
*Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω κράτθςθ (ε) υπζρ Δθμοςίου και για λογαριαςμό 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, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ κα παρακρατθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 του 
ν.4172/2013 (Αϋ-167) φόροσ ειςοδιματοσ, που βαρφνει τον προμθκευτι, ο οποίοσ κατά τθν ςφνταξθ τθσ 
παροφςθσ είναι 1% επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου. 
 

Α.11. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, αυτοί δε, υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 
Α.12. 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 
του Ν. 4412/2016. 
Α.13. Για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ επιβάλλεται ο εκάςτοτε ιςχφων Ψ.Ρ.Α..  Για τον υπολογιςμό 
του φόρου ςτθν παράδοςθ αγακϊν εφαρμόηονται οι ςυντελεςτζσ που ιςχφουν κατά το χρόνο που ο φόροσ 
γίνεται απαιτθτόσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 16 και 18 του ν.2859/2000, όπωσ ιςχφει (κατά 
τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ ιςχφει 24%).  
 
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
είκοςι (120) θμερϊν 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, 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, 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. 
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
 
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 2.2.3.4 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. 
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
θ) 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. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Παραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ 
α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 
τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ παραλαβι μπορεί να 
ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ 
διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ 
παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων 
λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το Γραφείο Διαχείριςθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά τθν παράγραφο 2.4.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ (ςθμειϊνεται ότι ςτον φάκελο τθσ προςφοράσ αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ και μονογράφεται από τον υπάλλθλο που τθν παρζλαβε) και ςε καταφατικι 
περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να 
τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  
Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παράγραφο 1.5. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ αποςφράγιςθ 
διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων 
τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υπoβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ν.4412/2016. 
 
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. 
 
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 
43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
 
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ 
και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά 
φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 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. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο 
οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να 
αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα (θ διαδικαςία δφναται να πραγματοποιθκεί 
αμζςωσ μετά) 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ. 
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 κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί 
με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
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αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των 
αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 
Ειδικά, για τισ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, πλζον ΨΡΑ, που δεν 
διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, εκδίδεται μία απόφαςθ, κατά τα ανωτζρω, ανεξαρτιτωσ του 
κριτθρίου ανάκεςθσ. (παρ. 4 του άρκρου 100 του ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.18 
του άρκρου 107 του ν.4497/2017). Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 
127 του ν.4412/2016. 
ε) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ 
τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Το ποςοςτό 
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν 
περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από 
τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 
ςτ) 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 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 
η) 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.  
θ) Ο τρόποσ και ο χρόνοσ πρόςβαςθσ των ςυμμετεχόντων ςτισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν, ορίηεται 
από τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 
1 του άρκρου πρϊτου του Π.Δ.28/2015(Αϋ-34), υπό τθν επιφφλαξθ των άρκρων 21 και 70 του 
Ν.4412/2016. 
- Σθμειϊνεται ότι ο ςυμμετζχων που λαμβάνει γνϊςθ του ςχετικοφ φακζλου, κατά τον ωσ άνω χρόνο 
πρόςβαςθσ, κα υπογράψει, ςε ςχετικι κατάςταςθ, που κα τθρεί, για το ςκοπό αυτό θ Υπθρεςία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και κα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό ςτοιχείο για το χρόνο γνϊςθσ 
αυτοφ.   
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 
74) όλων των δικαιολογθτικϊν, που κακορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. 
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα 
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από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Επιςθμαίνεται ότι, αίτθμα που κα υποβάλλετε εκπρόκεςμα, ιτοι 
μετά τθν ωσ άνω προκεςμία των δζκα (10) θμερϊν, δεν κα εξετάηεται και κα απορρίπτεται. 
 
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
Πςοι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά, λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 
Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ, 
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., 
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 κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), 
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που κακορίηονται ςτθν παράγραφο 
2.2.7.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτον Διευκυντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει 
τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα 
εκατό. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι 
το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 
κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον 
προμθκευτι. 
 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του Διευκυντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 
3.3.1 Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει 
αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν.4412/2016. 
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Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ 
ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 127, 
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 
 
3.3.2 Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ  εκτζλεςθσ αυτισ 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. ε περίπτωςθ υπογραφισ ςφμβαςθσ με 
τον μειοδότθ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των 20.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ, δεν απαιτείται εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1β εδάφιο τρίτο του ν.4412/2016 (ΕΑΑΔΘΤ Ερϊτθςθ – 
Απάντθςθ 3). Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 
 
3.3.3 Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία του άρκρου 103 του 
Ν.4412/2016, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ, (εφόςον υπάρχει). 
 
3.3.4 Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται όπωσ θ 
προςφορά, θ διακιρυξθ και θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν. 
 
3.3.5 Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 202 του Ν. 4412/2016: 
α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 
υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
β. Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν. 
γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ. 
δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 
3.3.6. Οι ςχετικζσ ςυμβάςεισ (ςυμφωνθτικά) με τουσ μειοδότεσ, κα υπογραφοφν από τον Αςτυνομικό 
Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ Αποφάςεων 
Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
  

3.4 Δλζηάζεηο - Πξνζθπγέο  

3.4.1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ 
τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε 
προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ 
ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν. 
3.4.2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον του Διευκυντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ο Διευκυντισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με 
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θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα 
αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με 
τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
3.4.3. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ 
δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
3.4.4. Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

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. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

4.1.1 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. ε περίπτωςθ 
υπογραφισ ςφμβαςθσ με τον μειοδότθ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των 20.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ, 
δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1β εδάφιο τρίτο του 
ν.4412/2016 (ΕΑΑΔΘΤ Ερϊτθςθ – Απάντθςθ 3) Θ παροφςα αφορά τθν μθ υποχρζωςθ για το Σμιμα 6ο 
(Α.Σ. κφρου). 
4.1.2 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και επιπλζον τον αρικμό και 
τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του 
ν.4412/2016. 
4.1.3 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. 
4.1.4 Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 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. 
4.1.5 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει. 
4.1.6 Επιςθμαίνεται ότι, θ ιςχφσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να είναι 
αορίςτου χρόνου, δθλαδι να ιςχφει μζχρισ τθσ επιςτροφισ τθσ ςτον εκδότθ τθσ. 
4.1.7 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ 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 τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ 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 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ  
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ, ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του προμθκευτι, κατά τθν ζννοια τθσ περ. κϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 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. 
4.3.2 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά από τθ λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ, 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν του. Ο ανάδοχοσ διαςφαλίηει τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό του, 
τουσ υπεργολάβουσ του και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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τθσ ςφμβαςθσ. 
 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων 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 (Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ευβοίασ) 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 του τμιματοσ/ των τμθμάτων 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 Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, ωσ ανακζτουςα Αρχι, επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα 
αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν 
ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω 
ποςοςτοφ.  
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.  
4.4.4.- 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

4.5.1 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, όταν ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα 
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, 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 τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
4.5.2 Οποιαδιποτε, 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. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, ωσ 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, 
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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. 
 
4.6.2. Θ ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ, εφόςον ο ανάδοχοσ, 
κακ’ οποιονδιποτε τρόπο εκ προκζςεωσ, ςυνεχϊσ και αποδεδειγμζνα παραλείπει να εκπλθρϊςει τισ 
αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ του, ο δε ανάδοχοσ, εφόςον θ Υπθρεςία παραλείπει χωρίσ νόμιμθ αιτία, τθν 
πλθρωμι του οφειλόμενου, ςφμφωνα με τθν παροφςα, ςυμβατικοφ τμιματοσ. 
 
4.6.3 Θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ ςφμβαςθ όταν προκφψουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
ι εάν εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ κάλυψθσ των αναγκϊν τθσ με δικά τθσ μζςα, ιτοι καταςκευι 
υπθρεςιακοφ πρατθρίου καυςίμων κίνθςθσ, εφοδιαςμόσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων από πρατιρια 
καυςίμων/μονάδεσ εφοδιαςμοφ του ςτρατοφ (μόνο υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ποςότθτεσ που τυχόν 
χορθγθκοφν/εγκρικοφν από το Γ.Ε.. καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ για το ζτοσ 2020), ι 
εφόςον παφςει θ λειτουργία κάποιασ εκ των προμθκευόμενων Αςτυνομικϊν Τπθρεςιϊν, χωρίσ καμία 
περαιτζρω αποηθμίωςθ του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα τθσ ςυμβατικισ περιόδου. 
 
4.6.4. Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τα οχιματα των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ  
Αςτυνομίασ Ευβοίασ  δφναται να εφοδιάηονται παράλλθλα από μονάδεσ εφοδιαςμοφ του ςτρατοφ. Για 
το λόγο αυτό, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία περαιτζρω αποηθμίωςθ και δεν δικαιοφται να καταγγείλει 
τθν ςφμβαςθ. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1.  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν κα γίνεται κε ηαθηηθό ρξεκαηηθό έληαικα, ηκεκαηηθά αλά 

κήλα, αμζςωσ φςτερα από τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν (για κάκε 
μινα), αφοφ προςκομιςκοφν ςτθν Υπθρεςία μασ από τον προμθκευτι, τα ςχετικά τιμολόγια με τθν 
ζνδειξθ «ΜΕ ΡΙΣΤΫΣΘ» και δελτία αποςτολισ (για κάκε μινα) και αφοφ ςυνταχκοφν όλα τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά (πρακτικά αγοράσ – παραλαβισ και πρακτικά ανάλωςθσ), ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, τα οποία μετά τον ζλεγχο που κα διενεργείται από τθν Υπθρεςία μασ, κα αποςτζλλονται ςτθν 
Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ για τθν εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ και ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ςτο όνομα του 
δικαιοφχου, προσ πλθρωμι με πίςτωςθ-κατάκεςθ ςτο δθλωκζν τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου 
Οι τιμζσ τιμολόγθςθσ κα είναι ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά του αναδόχου 
(ποςοςτό ζκπτωςθσ). 
Ο ΨΡΑ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτθ μζςθ λιανικι τιμι, κα αφαιρείται με εςωτερικι αφαίρεςθ, ςτθ 
ςυνζχεια από το υπόλοιπο ποςό κα αφαιρείται το δοκζν ποςοςτό ζκπτωςθσ και ςτο προκφπτον πλζον 
κακαρό ποςό κα υπολογίηεται ο ΨΡΑ. 
Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ τθσ παραπάνω προμικειασ, εξαιρουμζνθσ τθσ αποδεδειγμζνθσ 
περίπτωςθσ ανϊτερθσ βίασ, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 
 
5.1.2. 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 και ιδίωσ: 
α) Τιμολόγιο πϊλθςθσ, ανά είδοσ καυςίμου και ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, υπζρ τθσ προμθκευόμενθσ 
Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ, με τθν ζνδειξθ «ΜΕ ΡΙΣΤΫΣΘ», το οποίο κα πρζπει να είναι κεωρθμζνο για τθν 
κανονικότθτα τθσ τιμισ από το Τμιμα Εμπορίου τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 
Ευβοίασ και το οποίο κα ςυνοδεφεται από τα ανάλογα δελτία αποςτολισ (μθ τιμολογθκζντων 
αποκεμάτων) για κάκε μινα, τα οποία κα εκδίδονται κάκε φορά που υπθρεςιακό όχθμα εφοδιάηεται με 
καφςιμα κίνθςθσ και τα οποία (δελτία αποςτολισ) κα περιλαμβάνουν εκτόσ των άλλων απαραίτθτων 
ςτοιχείων, τα κάτωκι: 
 Τον τίτλο τθσ προμθκευόμενθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ και τον υπθρεςιακό αρικμό κυκλοφορίασ 

(Ε.Α.) του οχιματοσ. 
 Τθν θμερομθνία και ϊρα χοριγθςθσ των καυςίμων. 
 Το είδοσ καυςίμου. 
 Το ονοματεπϊνυμο και τθν υπογραφι του αςτυνομικοφ που παραλαμβάνει τα καφςιμα. 
 Τθν υπογραφι και τθ ςφραγίδα του πρατθριοφχου. 
 Τθν ζνδειξθ χιλιομζτρθςθ του οχιματοσ. 
 Στισ παρατθριςεισ των δελτίων αποςτολισ να αναγράφεται το εξισ: «εκδίδεται ςε αντικατάςταςθ τθσ 

ταμειακισ απόδειξθσ με αρικμό ………………… άνευ ςειράσ». 
 Τθν απόδειξθ από το ςφςτθμα ειςροϊν – εκροϊν. 
β) Ρρακτικό παραλαβισ και ανάλωςθσ από τθν ειδικά για το ςκοπό αυτό ςυγκροτθκείςα Επιτροπι 
παραλαβισ τθσ προμθκευόμενθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ 
 
5.1.3. Θ τιμολόγθςθ κα γίνεται ανά είδοσ καυςίμου και ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, βάςει τθσ νόμιμα 
διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ μθνιαίασ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.) κατά τον 
αντίςτοιχο μινα παράδοςθσ και του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ που προςζφερε ο ανάδοχοσ.  
 
5.1.4. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Α.Λ.Ε.: 2410301001 του Ειδικοφ 
Φορζα:1043-201-0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Σάξθσ», του προχπολογιςμοφ εξόδων του 
Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ, οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
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5.1.5. Ππωσ προαναφζρκθκε, τον 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. Ειδικότερα, και 
ςφμφωνα με όςα ιςχφουν κατά τθν ςφνταξθ τθσ παροφςασ, βαρφνεται ςυνολικά με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ 5,72596 %  και κατανζμονται ωσ ακολοφκωσ :  
υνολικζσ κρατιςεισ, οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι: 
α) Κράτθςθ υπζρ τθσ ΤΕΑΡΑΣΑ (αςφαλιςτικό Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ.) ςυνολικοφ ποςοςτοφ 2,78528%, ωσ εξισ: 
2,72 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 
2 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου, 
β) Κράτθςθ υπζρ τθσ ΜΤΣ (αςφαλιςτικό Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ.) ςυνολικοφ ποςοςτοφ 2,78528%, ωσ εξισ: 
2,72 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 
2 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου 
γ) Κράτθςθ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςυνολικοφ ποςοςτοφ 0,07252%, ωσ εξισ: 
0,07 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ 
αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 
20% επί του χαρτοςιμου. 
δ) Κράτθςθ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ςυνολικοφ ποςοςτοφ 0,06216%, ωσ εξισ: 
0,06 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ 
τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του 
χαρτοςιμου 
ε) *Κράτθςθ υπζρ Δθμοςίου, ςυνολικοφ ποςοςτοφ 0,02072%, ωσ εξισ : 
0,02 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το 
ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, ςτθν 
οποία προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και 
κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου 
 
*Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω κράτθςθ (ε) υπζρ Δθμοςίου και για λογαριαςμό 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 ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ κα παρακρατθκεί ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ, που βαρφνει τον 
προμθκευτι, ο οποίοσ κατά τθν ςφνταξθ τθσ παροφςθσ είναι 1% επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου. 
 

5.1.6. Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα 
(30) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν από αυτόν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν Υποπαράγραφο Η.5 ‘’Συναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων και Δθμοςίων Αρχϊν’’ τθσ Ραραγράφου Η’ 
‘’Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Ψεβρουαρίου 2011 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ Εμπορικζσ Συναλλαγζσ’’ του Ν.4152/2013 (Αϋ-107), 
κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο (δανειςτισ).  
 
Το φψοσ των τόκων υπερθμερίασ, που είναι υποχρεωμζνθ να καταβάλει θ ανακζτουςα αρχι, υπολογίηεται 
με βάςθ το επιτόκιο αναφοράσ, το οποίο για το πρϊτο εξάμθνο του ςχετικοφ ζτουσ είναι το επιτόκιο που 
ίςχυε τθν 1θ Ιανουαρίου του εν λόγω ζτουσ και για το δεφτερο εξάμθνο του ςχετικοφ ζτουσ, το επιτόκιο 
που ίςχυε τθν 1θ Ιουλίου του εν λόγω ζτουσ. 

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, παραδϊςει τα υγρά καφςιμα 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: 
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α) τα υγρά καφςιμα (βενηίνθ αμόλυβδθ & πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel) δεν παραδοκοφν με ευκφνθ του 
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
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: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) δφναται 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 τα υγρά καφςιμα παραδοκοφν 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, 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 επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, 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. 
Ϋσ προσ τισ λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ 
του αρ. 207 του ν.4412/2016 περί επιβολισ κυρϊςεων. 

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), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. 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. 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. 
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. Θ παρακολοφκθςθ, θ αξιολόγθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και θ 
τμθματικι ανά μινα παραλαβι των υπό προμικεια καυςίμων που παραδίδονται ςτθν εκάςτοτε 
προμθκευόμενθ Αςτυνομικι Υπθρεςία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, κα γίνεται, από τριμελείσ Επιτροπζσ παραλαβισ τθσ προμθκευόμενθσ Αςτυνομικισ 
Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν.4412/2016, που κα ςυγκροτθκοφν με 
Απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 και με τθ ςφνταξθ ςχετικϊν Ρρακτικϊν Ραραλαβισ, τα οποία κα αποτελοφν δικαιολογθτικά 
τθσ δαπάνθσ, μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. 
 
6.2.2. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν μπορεί να 
περιλαμβάνει: (α) μακροςκοπικι εξζταςθ, ι (β) χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των 
ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
 
6.2.3. 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 
παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
 
6.2.4. Θ οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι πραγματοποιείται τμθματικά, ανά μινα, τθν 
τελευταία θμζρα κάκε θμερολογιακοφ μινα, με τθν ςφνταξθ των Ρρακτικϊν Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ 
επιτροπζσ παραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
6.2.5. Ϋσ προσ τισ λοιπζσ λεπτομζρειεσ του τρόπου και του χρόνου παραλαβισ των υπό προμικεια 
καυςίμων, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 208 και 209 του ν.4412/2016. 
 
6.2.6. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 
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6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό - 

- 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. 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. 
6.4.2. 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. 
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Θ επιτροπι παραλαβισ όποτε το κρίνει ςκόπιμο, δφναται 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’ ζφεςθ 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.) 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο - 

- 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Δεν προβλζπεται όροσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
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6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ & ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τίτλο : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων 

κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του 
μθχανοκινιτου ςτόλου των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ 
από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 
19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.Σ. 

Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με 
αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που ζλαβε 
ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν 

λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά, ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,16 €, 

πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,84 €» 
Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό και οι ποςότθτεσ ανά αρικμό αναφοράσ 
ονοματολογίασ (C.P.V) είναι: 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΚΙΝΘΣΘΣ 
----- 

ΤΜΘΜΑΤΑ  2
Ο
 + 6

Ο  

cpv ΜΕΣΘ 
ΤΙΜΘ ΛΙΑΝΙΚΘΣ, 
ΩΫΙΣ ΨΡΑ ςε € 

* 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΑ 

** 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

χωρίσ ΨΡΑ, ςε 
€ 

Ψ.Ρ.Α. 24%, 
ςε € 

ΡΟΧΡ/ΝΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ςυμπερ/νου 
ΨΡΑ, ςε € 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 

09132100-4 1,28 € 
12.285,79 

λίτρα 
15.725,81  

(α1) 
3.774,19  

(α2) 
 19.500,00  

(α) 

Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ (diesel) 

09134100-8 1,12 € 
13.320,86 

λίτρα 
 14.919,36  

(β1) 
3.580,64   

(β2) 
18.500,00  

(β) 

    
30.645,17 
(α1+β1) 

7.354,83 
(α2+β2) 

38.000,00 
(α+β) 

 

*Θ μζςθ τιμι λιανικισ αναφζρεται, όπωσ ανακοινϊκθκε ςτο κακθμερινό δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν υγρϊν καυςίμων, του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων / Γενικι Γραμματεία Εμπορίου & Ρροςταςίασ Καταναλωτι / Γενικι Διεφκυνςθ Αγοράσ / 
Διεφκυνςθ Ελζγχων & Ραρατθρθτθρίων / Τμιμα Ραρατθρθτθρίων Τιμϊν, κατά τθν θμζρα ςφνταξθσ τθσ παροφςασ, προ Ψ.Ρ.Α. 
24%., με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο 2

ο
 δεκαδικό ψθφίο. 

** Θ ποςότθτα ανά είδοσ αναφζρεται ενδεικτικά και είναι ςε ςυνάρτθςθ με τθν ανωτζρω αναφερόμενθ μζςθ τιμι λιανικισ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι αναφερόμενεσ ποςότθτεσ αποτελοφν εκτίμθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με βάςθ τισ 
τρζχουςεσ ανάγκεσ, αφοφ ελιφκθςαν υπόψθ ςυγκεντρωτικά, οι καταναλϊςεισ των ειδϊν που 
πραγματοποιικθκαν κατά το ζτοσ 2019, αλλά και το μζςο όρο τιμισ εκάςτου είδουσ κατά το χρόνο 
υποβολισ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ,  
Οι ποςότθτεσ που κα παραγγελκοφν τελικά κα προκφψουν από τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ με ςκοπό τθν 
αποφυγι  ακινθτοποίθςθσ του μθχανοκίνθτου ςτόλου τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και αδυναμίασ 
παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ & τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν τθσ αποςτολισ του Σϊματοσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ κακϊσ και 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. 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 

 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 95 οκτανίων, CPV 09132100-4, «Αμόλυβδθ βενηίνθ» 

 Πετρζλαιο κίνθςθσ (diesel), CPV 09134100-8, «Πετρζλαιο ντίηελ» 
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Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 
1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 
19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ:: 

ΣΜΘΜΑ 2  : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν του Α.Τ. Ιςτιαίασ και 
υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 28.225,81 €, πλζον ΨΡΑ 24%, 6.774,19 
€, ιτοι ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 35.000,00 €. 

ΤΜΘΜΑ 
2

Ο
 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΓΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΚΙΝΘΣΘΣ 

CPV 

Μζςθ τιμι 
λιανικισ, 

χωρίσ ΨΡΑ 
ςε € 

* 

Ροςότθτα ςε 
λίτρα ** 

Ρροχπολογιςκείςα 

 δαπάνθ χωρίσ 
ΨΡΑ ςε € 

ΨΡΑ  
24% 

Ρροχπολογιςκείςα 

 δαπάνθ 
ςυμπερ/νου ΨΡΑ 

ςε € 

Κωδικόσ 
NUTS:  
EL642 

 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 

09132100-4 1,28 € 11.340,73 
14.516,13 

(α) 
3.483,87 

(α) 
18.000,00 

 (α) 

Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ 

09134100-8 1,12 € 12.240,79 
13.709,68 

(β) 
3.290,32 

(β) 
17.000,00 

 (β) 

ΣΜΘΜΑ 2
ο
   Ρροχπολογιςμόσ (α)+(β) 28.225,81 6.774,19 35.000,00 

 

ΣΜΘΜΑ 6  : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν των Α.Τ. Σκφρου», εκτιμϊμενθσ 
αξίασ 2.419,35 €, πλζον ΨΡΑ 24%, 580,65 €, ιτοι ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 3.000,00 €. 

ΤΜΘΜΑ 
6

Ο
 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΓΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΚΙΝΘΣΘΣ 

CPV 

Μζςθ τιμι 
λιανικισ, 

χωρίσ ΨΡΑ 
ςε € 

* 

Ροςότθτα ςε 
λίτρα ** 

Ρροχπολογιςκείςα 

 δαπάνθ χωρίσ 
ΨΡΑ ςε € 

ΨΡΑ  
24% 

Ρροχπολογιςκείςα 

 δαπάνθ 
ςυμπερ/νου ΨΡΑ 

ςε € 

Κωδικόσ 
NUTS:  
EL642 

 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 

09132100-4 1,28 € 945,06 
1.209,68 

(α) 
290,32 

(α) 
1.500,00 

 (α) 

Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ 

09134100-8 1,12 € 1.080,07 
1.209,68 

(β) 
290,32 

(β) 
1.500,00 

 (β) 

ΣΜΘΜΑ 6
ο
   Ρροχπολογιςμόσ (α)+(β) 2.419,36 580,64 3.000,00 

 

ΤΜΘΜΑ 2Ο + ΤΜΘΜΑ 6Ο =  38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  

(αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,17 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,83 €) 

2. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του ενδιαφερόμενου, ο οποίοσ εξ’ αυτοφ και μόνο 
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

3. Ρροςφορζσ υποβάλλονται για όλα τα Τμιματα. Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό μπορεί να 
υποβάλλει ζγγραφθ προςφορά για ζνα ι περιςςότερα τμιματα των υπό προμικεια ειδϊν, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ςτθν προςφορά του κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των ειδϊν κάκε τμιματοσ, επί 
ποινι αποκλειςμοφ 

4. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ, ιτοι από 1-1-2020 μζχρι και 31-12-2020, και τίκεται 
ςε ιςχφ κατόπιν υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ από τα εμπλεκόμενα μζλθ και ανάρτθςισ ςτθσ 
ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

5. Οι φορείσ δεν υποχρεοφνται να απορροφιςουν το ςφνολο των ποςοτιτων και των δαπανϊν που 
αναγράφονται ςτον προχπολογιςμζνο τθσ παροφςασ εφόςον δεν κρικεί ςκόπιμο. 

6. Θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιείται από τθν επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί 
κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ 
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7. Κακϊσ οι παραγγελίεσ κα εκτελοφνται ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ, είναι πικανό να μθν 
απαιτθκεί να παραδοκοφν ςτο ςφνολό τουσ οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ. Για το λόγο αυτό ςε 
περίπτωςθ που οι ανάγκεσ δεν επιβάλλουν τθν προμικεια των προκθρυςςόμενων ποςοτιτων ο 
ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ. 

8. Οι παραπάνω ποςότθτεσ καυςίμων ζχουν υπολογιςκεί ωσ απαραίτθτεσ για τθν κάλυψθ των 
υπθρεςιακϊν αναγκϊν, πλθν όμωσ είναι ενδεικτικζσ και όχι δεςμευτικζσ για τθν Υπθρεςία και 
υπάρχει θ δυνατότθτα αυξομείωςθσ τουσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ-ανάγκεσ ζκαςτθσ Αςτυνομικισ 
Υπθρεςίασ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ του πλαιςίου προχπολογιςμοφ (μζχρι εξαντλιςεωσ του 
προχπολογιςμοφ για ζκαςτθ Αςτυνομικι Υπθρεςία). 

9. Σθμειϊνεται ότι κακίςταται αδφνατοσ ο επακριβισ προςδιοριςμόσ των ποςοτιτων υγρϊν καυςίμων 
κίνθςθσ που κα απαιτθκοφν για το ζτοσ 2020, λόγω του ζκτακτου χαρακτιρα των δράςεων τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

10. Επιςθμαίνεται ότι, λόγω τθσ φφςεωσ των Δράςεων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του ζκτακτου 
χαρακτιρα αυτϊν, τα ςυμβεβλθμζνα πρατιρια καυςίμων που κα προκφψουν από τθν παροφςα 
διαγωνιςτικι διαδικαςία, δφναται να χορθγοφν καφςιμα κίνθςθσ, εφόςον απαιτθκεί, ςε όλα τα 
διερχόμενα υπθρεςιακά οχιματα των Αςτυνομικϊν Υπθρεςιϊν του Νομοφ Σάμου, κακϊσ και ςτα εν 
γζνει υπθρεςιακά οχιματα των Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτον Νομό 
Ευβοίασ, προκειμζνου να καλυφκοφν ζκτακτεσ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ. 

11. Θ Υπθρεςία δεν ζχει καμία αςτικι ι ποινικι ευκφνθ για κάκε αξίωςθ εκ μζρουσ οποιοδιποτε 
μιςκωτοφ του αναδόχου και θ υποχρζωςι τθσ εξαντλείται πλιρωσ με τθν καταβολι ςτον ανάδοχο 
του αντιτίμου τθσ προμικειασ. 

12. Θ Υπθρεςία δε δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ των προσ προμικεια ειδϊν και δικαιοφται να τισ 
ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία 
υποχρζωςθ για καταβολι αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ’ αυτοφ του λόγου ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

13. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δε δικαιοφνται αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ 
και υποβολι των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παροφςα. 

14. Σε κάκε περίπτωςθ το Ελλθνικό κείμενο κεωρείται κφριο και υπεριςχφει κάκε αντίςτοιχου 
ξενόγλωςςου κειμζνου. 

15. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε 
αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λ.π. (πλθν Ψ.Ρ.Α.). 

16. Εφόςον οι υποψιφιοι ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με 
τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

17. Οι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον 
διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν, εγγράφωσ ςτθν Υπθρεςία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ 
του 

18. παρελθφκζντοσ αντιγράφου τθσ διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
19. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 

επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ πλθροφορίεσ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ ι άλλθσ Υπθρεςίασ του Αρχθγείου τθσ ΕΛ.ΑΣ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β – Απαηηήζεηο - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Γηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 
ηερληθήο πξνζθνξάο – Τπνρξεώζεηο πξνκεζεπηή – Γεληθέο επηζεκάλζεηο 

Α. ΑΠΑΙΣΘΕΙ  
Θ ποιότθτα και οι προδιαγραφζσ των καυςίμων κίνθςθσ (αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτ & πετρζλαιο κίνθςθσ - 
diesel) κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ αποφάςεισ του Γενικοφ Ωθμείου 
του Κράτουσ ςφμφωνα με τα παρακάτω. 
1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΤΙΜΩΝ : 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) 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. 
β) 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. 
Γενικά ςε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ φπαρξθ ακακαρςιϊν, χρϊματοσ ι άλλων ξζνων ςτοιχείων. 
Ι. Αμόλυβδθ βενηίνθ 
α) Αρικμόσ Οκτανίων: RON 95 min κατά ΕΝ228 
β) Ρεριεκτικότθτα ςε ενϊςεισ κείου: 0,1% max 
γ) 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. 
δ) 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). 
IΙ. Πετρζλαιο κίνθςθσ - diesel 
Το πετρζλαιο κίνθςθσ - diesel 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 των αποφάςεων :  α) Α.Ω.Σ. 514/2004 (ΨΕΚ1490Β/9.10.2006), 
β) Α.Ω.Σ. 291/2003 (ΨΕΚ 332/2004) και γ) 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 
 
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  
2.1. Κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό, υποχρεοφται κατά τθν κατάκεςθ των 
τεχνικϊν τουσ προςφορϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να υποβάλει επί ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά :  
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2.1.1 Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986(Αϋ-75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και να δθλϊνεται, 
ανάλογα με το τμιμα ι τα τμιματα του διαγωνιςμοφ για το οποίο υποβάλλεται θ προςφορά : 
 
α) θ ποιότθτα των προςφερόμενων καυςίμων κίνθςθσ είναι ςφμφωνθ με αυτι που παράγεται 
ςτα κρατικά διυλιςτιρια και προορίηεται για κατανάλωςθ και είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
που κζτει το Τπουργείο Ανάπτυξθσ και τισ εκάςτοτε προδιαγραφζσ που κακορίηονται από το 
Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, κακϊσ επίςθσ και πλθροφν τα κάτωκι ποιοτικά χαρακτθριςτικά και 
τουσ μεκόδουσ ελζγχου. 
i. Σα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95ΟΚΣ είναι ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν ελλθνικι & ενωςιακι νομοκεςία ΚΤΑ ΑΧ 510/2004(ΦΕΚ. 872/Β/2007), 
ΚΤΑ ΑΧ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012), ΚΤΑ ΑΧ 117/2014 (ΦΕΚ.921/Β/2015) και ΚΤΑ ΑΧ 
96/2014 (ΦΕΚ.1736/Β/2007), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 
ii. Σα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του πετρελαίου κίνθςθσ - diesel είναι ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία ΚΤΑ ΑΧ 514/2004 
(ΦΕΚ.1490/Β/2006), ΚΤΑ ΑΧ 460/2009 (ΦΕΚ.67/Β/2010), ΚΤΑ ΑΧ 316/2010 (ΦΕΚ. 
501/Β/2012), ΚΤΑ ΑΧ 117/2014 (ΦΕΚ.921/Β/2015) και ΚΤΑ ΑΧ 96/2014 (ΦΕΚ.1736/Β/2007), 
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 
β) τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων καυςίμων ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ - απαιτιςεισ του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Βϋ τθσ ϋ, παρ. 1 τθσ υπ’αρικμ. 
2/2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/2,  Διακιρυξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ 
Ευβοίασ. 
γ) θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ υπ’αρικμ. 2/2019, με αρικμό 
πρωτοκόλλου 8055/1/2020/2,  Διακιρυξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ τθσ οποίασ 
ζλαβα γνϊςθ 
 
2.1.2 Τποβολι εντφπου Σεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, κανονικά ςυμπλθρωμζνο. 
 
3. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ – ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ 
3.1. Ο αναδειχκείσ προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και χωρίσ οποιοδιποτε 
πρακτικό πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα αρχι παράδοςθ των καυςίμων κίνθςθσ. 
3.2. Θ παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται με ευκφνθ του αναδόχου από εγκαταςτάςεισ – πρατιρια, τα 
οποία κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ άδεια λειτουργίασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, που κα 
εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 
υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ προμθκευόμενθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από 
τθν εδαφικι αρμοδιότθτα τθσ ενδιαφερόμενθσ Υπθρεςίασ. 
3.3. Οι ανωτζρω εγκαταςτάςεισ – πρατιρια που κα εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να βρίςκονται ςε απόςταςθ εντόσ των τριάντα πζντε (35) 
χιλιομζτρων από τθν ζδρα τθσ προμθκευόμενθσ Αςτυνομικισ Τπθρεςίασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ –Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘΣ  

Α.Ψ.Μ. ΕΡΙΩΕΙΘΣΘΣ-ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΘΛΕΨΫΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΑΣ  

ΑΙΘΜΟΣ ΤΘΛΕΜΟΙΟΤΥΡΟΥ (fax)  

Δ/ΝΣΘ ΘΛΕΚΤ. ΤΑΩΥΔΟΜΕΙΟΥ (e-mail)  

Σφμφωνα   με   τθν   υπ’αρίκμ. 2/2019 με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/2ϋ Διακιρυξθ   Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ 
τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ με αντικείμενο τθν προμικεια με τίτλο : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ 
(βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του 
μθχανοκινιτου ςτόλου των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ 
από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 
19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.Σ. 

Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με 
αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που ζλαβε 
ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν 
λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά, ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,16 €, 
πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,84 €», προςφζρω κατ’ είδοσ για το ακόλουκο Τμιμα/τα 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ΑΝΑΛΤΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΘΜΑ :………………………… 

ΤΜΘΜΑΤΑ : ………………….. 

(ςυμπλθρϊνεται ανάλογα) 

*ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ ΕΡΙ ΤΘΣ 

ΜΕΣΘΣ ΤΙΜΘΣ ΛΙΑΝΙΚΘΣ ΡΫΛΘΣΘΣ (%) 

ΕΙΔΟ **(ολογράφωσ) (αρικμθτικϊσ) 

 

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ 95 
ΟΚΣ 

……………………………………………………………………………….. επί τοισ 
εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ 
τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν 
Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ για τον Νομό Ευβοίασ. 

.............% 

 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ - 
Diesel 

……………………………………………………………………………….. επί τοισ 
εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ 
τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν 
Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ για τον Νομό Ευβοίασ. 

.............% 

 

Δθλϊνω  ότι  ζλαβα  γνϊςθ  και  αποδζχομαι  πλιρωσ  &  ανεπιφφλακτα  όλουσ  τουσ  όρουσ  τθσ  υπ’αρικμ. 
υπ’αρίκμ. 1/2019 με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ Διακιρυξθσ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ 
τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ προςφοράσ μου είναι 120 θμζρεσ. 

……………………… 2019 

Τόποσ / θμερομθνία 

Ο Ρροςφζρων 

*Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) κα υπολογίηεται επί τθσ εκάςτοτε νόμιμα διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, όπωσ αυτι ανακοινϊνεται από το Ραρατθρθτιριο  Τιμϊν  Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν τον Νομό 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. 
**Σε περίπτωςθ αρνθτικισ ζκπτωςθσ ςτο πεδίο «ολογράφωσ» κα αναγράφεται θ ζνδειξθ «αρνθτικι ζκπτωςθ (επιβάρυνςθ)» και ςτθ ςυνζχεια ολογράφωσ το ποςοςτό τθσ ζκπτωςθσ. 

ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ





 

Σελίδα 58 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

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

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

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) 

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

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

Ρροσ:  
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ 
ΑΩΘΓΕΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ 

 Δ/ΝΣΘ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 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 εταιρειϊν 1)........................... 
2|)........................... ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων 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 αμφιςβθτιςεισ, 
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.................................................................. 

Βεβαιϊνεται 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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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ – ρέδην ύκβαζεο  

 

 

  
ΑΔΑ: ………………………………. 
ΑΔΑΜ: …………………………… 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ   
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ   
ΑΩΘΓΕΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ   

ΓΑΨΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ   
ΜΕΙΚΘ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ   

Δ/νςθ : Ωαλκίδα Ευβοίασ, οδόσ Αρεκοφςθσ αρ. 153   
Αρμ. υπάλ. : …………………………………………………..  Χαλκίδα,  ……………………….  2019 
Τθλ. Επικοινωνίασ : 2221037016 – Pol 2510133   

Fax : 2131527797   

email : adevias@astynomia.gr   

Αρικμόσ Ρρωτ. : 8055/1/2020/2- ……    

 

ΤΜΒΑΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΘΘ 

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΘ : υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ  
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ : Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), 

προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. 
Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό 
Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: 
ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 
19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ 
Διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο 

(Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά 
είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-
ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, 
Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω 

διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά, 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία 
ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,16 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,84 € 

CPV : 09100000-0, υγρά καφςιμα κίνθςθσ 
(09132100-4 , βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτανίων & 09134100-8 , πετρζλαιο (diesel) κίνθςθσ) 

ΠΟΟ ΔΑΠΑΝΘ : Μζχρι του ποςοφ των ………...000,00 €   
(βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτανίων ….. .000,00€ + πετρζλαιο κίνθςθσ - diesel …...000,00€), 
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24% (ωσ ζχει κατά τθν παροφςα) αλλά και των νόμιμων 
κρατιςεων.  
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: …. €, πλζον ΨΡΑ : ….. €), για τo Τμιμα ……..  EL642  
(* όπωσ εμφαίνεται αναλυτικά ανά είδοσ ςτον παρακάτω ζνκετο πίνακα). 

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : Τακτικόσ προχπολογιςμόσ 
 Α.Λ.Ε. : C2410301001 οικονομικοφ ζτουσ 2019 (πρϊθν Κ.Α.Ε. 1511) 
Ψορζασ :  1043 (πρϊθν  07) 
Ειδικόσ Ψορζασ : 201-0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμοςίασ Τάξθσ» (πρϊθν 410 Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ) 

ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΧΤ ΤΜΒΑΘ : 

Από 1-1-2020 μζχρι και τθν 31/12/2020, κατόπιν υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και 
ανάρτθςισ τθσ ςτο  Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν ………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………., για το ζτοσ 2020. 

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Στθ Ωαλκίδα ςιμερα, τθν ……θ του μθνόσ …………………………… του ζτουσ 2019, θμζρα τθσ 

εβδομάδασ …………………………… και ϊρα …..:…..’, ςτο Γραφείο Μερικισ Διαχείριςθσ του Γ.Δ.Υ.&Ε τθσ 
Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι :  
- Ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, Αςτυνομικόσ Διευκυντισ Απόςτολοσ 

ΚΟΥΨΟΣ, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια για λόγουσ 
ςυντομίασ κα αναφζρεται ωσ «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ» και 

- Ο ………………, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια για λόγουσ ςυντομίασ κα αναφζρεται ωσ «ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ»,  
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ακόλουκα : 

 
1. Με τθν υπ’ αρικμ. 2/18259/ΔΡΓΚ από 20/03/2019 (ΑΔΑ: 65ΑΘ-07Ψ) Απόφαςθ του κ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, εγκρίκθκε θ ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ, ςε βάροσ των πιςτϊςεων του 
Α.Λ.Ε. 2410301001 «Αγορζσ καυςίμων κίνθςθσ» (Ρρϊθν Κ.Α.Ε 1511), του Ειδικοφ Ψορζα 1043-201-0000000 
«Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Τάξθσ», ζτουσ 2020, μζχρι του φψουσ 4.562.000,00 €, για τθ διενζργεια 
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν εκ μζρουσ των Ανεξάρτθτων Επιχειρθςιακϊν Μονάδων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ 

2. Με τθν υπ’ αρικμ.. 8001/6/19-η-2 από 27-3-2019 (ΑΔΑ: ΪΚΨ746ΜΚ6Ρ-ΣΟ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ 

Υποχρζωςθσ του κ. Ρροϊςταμζνου Επιτελείου του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, εγκρίκθκαν ςε βάροσ των 
πιςτϊςεων του Α.Λ.Ε. 2410301001 «Αγορζσ καυςίμων κίνθςθσ» (Ρρϊθν Κ.Α.Ε 1511), του Ειδικοφ Ψορζα 1043-
201-0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Τάξθσ», ζτουσ 2020, για τθ διενζργεια διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, εκ 
μζρουσ των Ανεξάρτθτων Επιχειρθςιακϊν Μονάδων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για τθν προμικεια υγρϊν 
καυςίμων κίνθςθσ, μζχρι του ποςοφ των 306,000,€ για τθν Δ.Α. Ευβοίασ 

3. Με τθν υπϋαρικμ. 8055/1/2020/…… από ……-……-2020  Απόφαςθ  Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ κ. Διευκυντοφ τθσ 
Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ με Α.Δ.Α. ……………………….., Α.Δ.Α.Μ. Αιτιματοσ: ……………………….., με Α.Δ.Α.Μ. 
Ζγκριςθσ ………………………….. και με α/α καταχϊρθςθσ "………………………" ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολισ 
πλθρωμϊν τθσ Δ.Υ.Ε.Ε. Νομοφ Ευβοίασ, εγκρίκθκε δζςμευςθ πίςτωςθσ για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε 
βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Α.Λ.Ε. : C2410301001 (πρϊθν Κ.Α.Ε. : 1511) Ψορζα 1043 
(πρϊθν 07) Ειδικοφ Ψορζα 201-0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμοςίασ Τάξθσ» (πρϊθν 410 Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ) οικονομικοφ ζτουσ 2020, μζχρι του ποςοφ των 306.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνων Ψ.Ρ.Α. 24% και 
των νόμιμων κρατιςεων, για  τθν  κάλυψθ  ανελαςτικϊν  αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου τθσ Δ.Α. 
Ευβοίασ για το χρονικό διάςτθμα από 1-1-2020 ζωσ 31-12-2020. 

4. Με τθν υπ’ αρικμ. ………………………. Απόφαςθ του κ. Διευκυντι τθσ Δ.Α. Ευβοίασ, κατακυρϊκθκαν τα 
αποτελζςματα του ……….. διαγωνιςμοφ τθσ υπ’ αρικ. 1/2019 Διακιρυξθσ τθσ Δ.Α. Ευβοίασ, με αρικμό 
πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ , που διενεργικθκε τθν …………………...   για τθν «προμικεια βενηίνθσ αμόλυβδθσ 
(cpv 09132100-4) & πετρελαίου κίνθςθσ - diesel (cpv 09134100-8)+, για τθν κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν 
κίνθςθσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων του Τμιματοσ ………  για το χρονικό διάςτθμα από 1-1-2020 μζχρι και 31-12-
2020, μζχρι του ποςοφ των ………………………………………………………………….. (…...000,00€) ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., 

5. Με τθν υπ’αρίκμ. 2/2019 από 26-11-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου οίκοκεν, 8055/1/2020/2 Απόφαςθ του κ. 
Διευκυντι τθσ Δ.Α. Ευβοίασ, με τθν οποία προκυριχκθκε διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια βενηίνθσ αμόλυβδθσ 
(cpv 09132100-4) & πετρελαίου κίνθςθσ - diesel (cpv 09134100-8)+, για τθν κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν 
κίνθςθσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων του Τμιματοσ ………  για το χρονικό διάςτθμα από 1-1-2020 μζχρι και 31-12-
2020, μζχρι του ποςοφ των ………………………………………………………………….. (…...000,00€) ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 

6. Με τθν υπ’αρίκμ. 2/2019 από 26-11-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου οίκοκεν, 8055/1/2020/2 Απόφαςθ του κ. 
Διευκυντι τθσ Δ.Α. Ευβοίασ, με τθν οποία κατακυρϊκθκαν τα αποτελζςματα του υπ’αρίκμ. 2/2019 από 26-11-
2019, με αρικμό πρωτοκόλλου οίκοκεν, 8055/1/2020/2 διαγωνιςμοφ τθσ Δ.Α. Ευβοίασ που διενεργικθκε τθν 
…………………...   για τθν «προμικεια βενηίνθσ αμόλυβδθσ (cpv 09132100-4) & πετρελαίου κίνθςθσ - diesel (cpv 
09134100-8)+, για τθν κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων του Τμιματοσ ………  
για το χρονικό διάςτθμα από 1-1-2020 μζχρι και 31-12-2020, μζχρι του ποςοφ των 
………………………………………………………………….. (…...000,00€) ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. ςτον 
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ, ο  οποίοσ  αναλαμβάνει να εκτελζςει τθν προμικεια, με τιμι τθν εκάςτοτε νόμιμα 
διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ (όπωσ αυτι ανακοινϊνεται από το Ραρατθρθτιριο 
Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιφερειακι ενότθτα του 
Νομοφ Ευβοίασ, όπου κα βρίςκεται θ ζδρα του αναδόχου, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ και που κα 
αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ (βενηίνθ αμόλυβδθ & πετρζλαιο κίνθςθσ –diesel, με  
τουσ  κάτωκι  όρουσ  και  ςυμφωνίεσ,  που αποδζχεται ανεπιφφλακτα 
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Άρκρο 1 
Αντικείμενο φμβαςθσ – Σιμι ειδϊν 

α) Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ 
αμόλυβδθ 95 οκτανίων & πετρζλαιο (diesel) κίνθςθσ) για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Τμιματοσ 
……………. τθσ υπ’αρίκμ. 2/2019 Διακιρυξθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/2, για το ζτοσ 
2020 προσ κάλυψθ  ανελαςτικϊν  αναγκϊν  κίνθςθσ  του  μθχανοκινιτου  ςτόλου του 
………………………………., EL 642  για  το χρονικό διάςτθμα από 1-1-2020 μζχρι και 31-12-2020 αφοφ 
υπογραφι θ παροφςα και αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) σ, ςε ςυνδυαςμό με τθν προςφορά του ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ, μζχρι του ποςοφ των 
…….000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% (ωσ ζχει κατά τθν παροφςα) αλλά και των 
νόμιμων κρατιςεων που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ωσ εξισ :  

ΟΜΑΔΑ VII: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΘΡΕΙΑ Α.Σ. ……………. με ζδρα τθ ………………. 
 

ΤΜΘΜΑ 
…….

Ο
 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΓΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΚΙΝΘΣΘΣ 

CPV 

Μζςθ τιμι 
λιανικισ, 

χωρίσ ΨΡΑ 
ςε € 

* 

Ροςότθτα ςε 
λίτρα ** 

Ρροχπολογιςκείςα 

 δαπάνθ χωρίσ 
ΨΡΑ ςε € 

ΨΡΑ  
24 % 

Ρροχπολογιςκείςα 

 δαπάνθ 
ςυμπεριλαμβανομ

ζνου ΨΡΑ ςε € 

Κωδικόσ 
NUTS:  
EL642 

 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 

09132100-4 ……. € ………………. 
………………. (α) ………… (α) ………………. (α) 

Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ 

09134100-8 ……. € ………………. 
………………. (β) ………… (β) ………………. (β) 

ΣΜΘΜΑ ….
ο
   Ρροχπολογιςμόσ (α)+(β) ………………. ……………… ………………. 

 
β) Θ τιμι μονάδασ των υπό προμικεια ειδϊν κα είναι ςφμφωνθ με τθν νόμιμα διαμορφοφμενθ 

κάκε φορά μζςθ εβδομαδιαία λιανικι τιμι πϊλθςθσ του είδουσ τθσ περιοχισ που εδρεφει το 
πρατιριο υγρϊν καυςίμων (οικείου Διμου) ςτο Νομό Ευβοίασ, κατά τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ, ςε περίπτωςθ αρνθτικισ ζκπτωςθσ (επιβάρυνςθ) -5%, ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 
4257/14. 

γ) Θ νόμιμα διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λαμβάνεται αποκλειςτικά από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν 
Υγρϊν Καυςίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξθσ  και  Ανταγωνιςτικότθτασ  για  τθν  Ρεριοχι  του  
Νομοφ  Ευβοίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/14. 

δ) Το ποςοςτό ζκπτωςθσ  κα  παραμείνει  ςτακερό  ςε  όλθ  τθ  διάρκεια  τθσ  παροφςασ 
ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε καμία μεταβολι για οποιαδιποτε αιτία.  

 

Άρκρο 2 
Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν 

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

β) 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 

α) H παρακολοφκθςθ, οι αναγκαίεσ  διευκρινιςεισ ςτον ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ και ο ζλεγχοσ ωσ προσ τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, κα πραγματοποιθκεί από τριμελι επιτροπι, θ οποία κα ςυγκροτθκεί 
για το ςκοπό αυτό. 
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β) Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ υποχρεοφται ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ. 
γ) Θ οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι, κα γίνεται τμθματικά, μετά τθν ζκδοςθ των 

αντίςτοιχων τιμολογίων ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ μινα, με τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ 
Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ - Ραραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι 
παραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

δ) Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ μπορεί να διενεργθκεί ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ. Ο 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ μπορεί να περιλαμβάνει μακροςκοπικι, χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ. 

ε) Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του υλικοφ από τθν αρμόδια επιτροπι, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα 
ςτο αρ. 208 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 4 
Τποχρεϊςεισ προμθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

α) Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ 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 ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα αρμόδια όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ 
των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ, που ενεργοφν εντόσ 
των ορίων ευκφνθσ και αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ 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’αρίκμ. 1/2019 
Διακιρυξθ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν προςφορά του 
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ. 

 

Άρκρο 5 
Εξόφλθςθ προμικειασ ειδϊν 

α) Θ χρθματοδότθςθ τθσ δαπάνθσ κα πραγματοποιθκεί από τισ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ  και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Α.Λ.Ε. : C2410301001 (πρϊθν Κ.Α.Ε. : 1511) 
Ψορζα 1043 (πρϊθν 07) Ειδικοφ Ψορζα 201-0000000 «Γενικι Γραμματεία Δθμοςίασ Τάξθσ» 
(πρϊθν 410 Ελλθνικισ Αςτυνομίασ) οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

β) Θ εξόφλθςθ του ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ κα πραγματοποιείται τμθματικά, ςε μθνιαία βάςθ, με χρθματικό 
ζνταλμα που κα εκδίδεται από τθν Δθμοςιονομικι Υπθρεςία Εποπτείασ και Ελζγχου ςτο Νομό 
Ευβοίασ, ςτο όνομα του δικαιοφχου, κατόπιν ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των προσ 
προμικεια ειδϊν και αφοφ προςκομιςτοφν από τον ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
τθσ δαπάνθσ (ςχετικά τιμολόγια-δελτία αποςτολισ κ.λ.π.) και εφόςον διακζτει αποδεικτικό 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  

γ) Θ εξόφλθςθ - πλθρωμι κα πραγματοποιείται ςε €ΥΫ. 
 

Άρκρο 6 
Κρατιςεισ 

α) Τον προμθκευτι βαρφνουν ςυνολικζσ κρατιςεισ 5,72596%, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ ακολοφκωσ: 
 Κράτθςθ υπζρ τθσ ΤΕΑΡΑΣΑ (αςφαλιςτικό Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ.) ςυνολικοφ ποςοςτοφ 

2,78528%, ωσ εξισ: 

2,72 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ 
αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 2 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ 
υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου,  
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 Κράτθςθ υπζρ τθσ ΜΤΣ (αςφαλιςτικό Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ.) ςυνολικοφ ποςοςτοφ 

2,78528%, ωσ εξισ: 

2,72 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςτθν οποία προςτίκεται κράτθςθ 
αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 2 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ 
υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου 

 Κράτθςθ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςυνολικοφ ποςοςτοφ 

0,07252%, ωσ εξισ: 

0,07 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) ςτθν 
οποία προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ 
προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

 Κράτθςθ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ςυνολικοφ ποςοςτοφ 0,06216%, ωσ 

εξισ: 

0,06 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) ςτθν οποία 
προςτίκεται κράτθςθ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ 
κράτθςθσ και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου 

 *Κράτθςθ υπζρ Δθμοςίου, ςυνολικοφ ποςοςτοφ 0,02072%, ςε περίπτωςθ που θ υπογραφείςα 

ςφμβαςθ ζχει εκτιμϊμενθ αξία άνω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνεται ο ΨΡΑ, όπωσ ορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 36 του Ν. 

4412/2016, ωσ εξισ : 

0,02 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, ςτθν οποία προςτίκεται 
κράτθςθ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και 
κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου 

*Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω κράτθςθ υπζρ Δθμοςίου και για λογαριαςμό 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.  

 

β) Τον προμθκευτι βαρφνει ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Ν. 4172/2013 (Αϋ-167) φόροσ 
ειςοδιματοσ (ο οποίοσ κατά τθν ςφνταξθ τθσ παροφςθσ είναι 1%) επί τθσ κακαρισ αξίασ των 
τιμολογίων, μείον των προαναφερόμενων κρατιςεων, ο οποίοσ κα  παρακρατείται κατά τθν 
πλθρωμι - εξόφλθςθ  

γ) Ο προμθκευτισ βαρφνεται με τα ζξοδα χαρτοςιμανςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  
 

Άρκρο 7 
Ανωτζρα Βία 

α) 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. 

β) 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 και τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. 
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γ) 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 – καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 

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

β) Επίςθσ θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν ςφμβαςθ, χωρίσ καμία περαιτζρω 
αποηθμίωςθ του ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ, για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα τθσ ςυμβατικισ περιόδου, 
εφόςον εξαςφαλίςει τθν προμικεια  αμόλυβδθσ   βενηίνθσ  &   πετρελαίου  κίνθςθσ diesel,  με  
ιδία  μζςα (καταςκευι υπθρεςιακοφ πρατθρίου καυςίμων). 

Άρκρο 9 
Σροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

Άρκρο 10 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

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 Θμερομθνία Τράπεηα ζκδοςθσ Ροςό Υπζρ τθσ 

………… ………… ………… ………… ………… 

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. 

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 των υπϋαρίκμ. 1/2019 & 2/2019 Διακθρφξεων τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ, 
γ) οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
δ) ο Ροινικόσ Κϊδικασ, 
ε) ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
 

Φςτερα από ανωτζρω, ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ αναγνϊςκθκε και 
βεβαιϊκθκε, υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3) αντίτυπα, ςε κάκε ζνα από τα 
οποία επικολλικθκαν τα προβλεπόμενα ζνςθμα. 
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Γίνεται μνεία ότι ζνα αντίτυπο παρζλαβε ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζνα 
παρζλαβε ο Ρρομθκευτισ και ζνα κα υποβλθκεί ςτθν Δθμοςιονομικι Υπθρεςία Εποπτείασ και 
Ελζγχου ςτο Νομό Ευβοίασ με τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν για εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ του πρϊτου 
μθνόσ. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ αναρτάται ςτισ θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ : 

  «Διαφγεια» https://diavgeia.gov.gr 

 Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr  
 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ 

Ο Διατάκτθσ –  
 Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ 

Απόςτολοσ Κουφόσ 
ΤΑΞΙΑΩΟΣ 

Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προσ : ΔΙΕΤΙΤΝΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘΣ  

Α.Ψ.Μ. ΕΡΙΩΕΙΘΣΘΣ-ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΘΛΕΨΫΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΑΣ  

ΑΙΘΜΟΣ ΤΘΛΕΜΟΙΟΤΥΡΟΥ (fax)  

Δ/ΝΣΘ ΘΛΕΚΤ. ΤΑΩΥΔΟΜΕΙΟΥ (e-mail)  
 

Σφμφωνα   με   τθν   υπ’αρίκμ. 2/2019 με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/2ϋ Διακιρυξθ   Συνοπτικοφ 
Διαγωνιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ με αντικείμενο τθν προμικεια με τίτλο : «Ρρομικεια υγρϊν 
καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν 
κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 
8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: 
ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και 
τισ Διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & 

υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 
1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 
19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με 
τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε 

προςφορά, ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν 

προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,16 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,84 €», προςφζρω κατ’ είδοσ για το ακόλουκο Τμιμα/τα 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΠΡΑΣΖΡΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΑΝΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ 
ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ο ΔΦΟΓΗΑΜΟ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

ΠΡΟΜΘΘΕΤΟΜΕΝΘ 
ΑΣΤΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ/ 
ΠΡΑΣΘΡΙΟΤ 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

 

ΧΛΜ ΑΠΟΣΑΘ ΑΠΟ 
ΣΘΝ ΕΔΡΑ ΣΘ 

ΠΡΟΜΘΘΕΤΟΜΕΝΘ 
ΤΠΘΡΕΙΑ 

    

    

Προςφορά άλλων δωρεάν παροχϊν (π.χ. εςωτερικό – εξωτερικό πλφςιμο αυτοκινιτων κλπ): 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ΘΜΕΙΩΘ: Ο Ρροςφζρων κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να διακζτει εγκαταςτάςεισ (πρατιρια), τα 
οποία κα βρίςκονται ςε απόςταςθ εντόσ των τριάντα πζντε (35) χιλιομζτρων από τθν ζδρα τθσ 
προμθκευόμενθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ.- 

Τόποσ / θμερομθνία……………………… 
Ο προςφζρων 

(Σφραγίδα-Υπογραφι 

ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ





 

Σελίδα 67 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ – «ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (Σ.Δ.Τ.Γ.)» 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΑΩΘΓΕΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΨΕΙΑΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ 
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : 100042756 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: 34100 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΣΙΚΑ 
- Τθλζφωνο: 2221037016 
- Θλ. ταχυδρομείο: adevias@astynomia.gr  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.astynomia.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): “Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. & πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ 

κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και 
λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό Ευβοίασ, για το ζτοσ 
2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) & (β)  
8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. 
Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα 
άρκρα 106, 326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο 

(Α.Τ. Σκφρου) του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με 
αρικμό πρωτοκόλλου 8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που 
ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των 
όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε 

προςφορά, ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία 

ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,16 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,84 € ” 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: - 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΝΑΙ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
8055/1/2020/2 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΨΟΕΑ 

mailto:adevias@astynomia.gr
http://www.astynomia.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 
 

(ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΜΔ Υ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ ΣΜΗΜΑ 

ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ 
ΠΡΟΦΟΡΑ) 

[   ] ΣΜΘΜΑ 2  : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων 
κίνθςθσ, ιτοι αμόλυβδθ βενηίνθ 95 
οκτ. και πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel, 
προσ κάλυψθ αναγκϊν του Α.Τ. 
Ιςτιαίασ και υφιςτάμενου του Α.Σ. 
Αιδθψοφ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 
28.225,81 €, πλζον ΨΡΑ 24%, 
6.774,19 €, ιτοι ςυνολικισ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 35.000,00 €. 

[   ] ΣΜΘΜΑ 6  : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων 
κίνθςθσ, ιτοι αμόλυβδθ βενηίνθ 95 
οκτ. και πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel. 
προσ κάλυψθ αναγκϊν των Α.Τ. 
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Σκφρου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 
2.419,35 €, πλζον ΨΡΑ 24%, 580,65 
€, ιτοι ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
3.000,00 € 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 

 

ΑΔΑ: 9ΩΧΟ46ΜΤΛΒ-ΠΡΙ





 

Σελίδα 75 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Ωρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................] 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

 

                                                           
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
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ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ 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). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται 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) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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xxii

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΨΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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xli

 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlvi. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ / 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ 
*προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα 
Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει 
ςτ ………………………………………………………………………………….. *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτ. 

& πετρζλαιο κίνθςθσ – diesel), προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκινιτου ςτόλου των 
υπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ και λοιπϊν υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που επιχειροφν ςτο Νομό 
Ευβοίασ, για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με τισ υπ’αρίκμ. : (α) 8055/1/2020/1-κ από 8-11-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ4Ν46ΜΚ6Ρ-Ψ7Υ) 
& (β)  8055/1/2020/1-λ από 19-11-2019 (ΑΔΑ: ΪΟ2Ψ46ΜΤΛΒ-ΙΕΚ & ΑΔΑΜ: 19AWRD005877757) Αποφάςεισ κ. 
Διευκυντοφ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Ευβοίασ και τισ Διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 106, 
326,327 & 320

Α
 ), για τα Τμιματα : 2ο (Α.Τ. Ιςτιαίασ & υφιςτάμενου του Α.Σ. Αιδθψοφ) & 6ο (Α.Τ. Σκφρου) του 

διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά είχαν οριςκεί με τθν υπ’αρίκμ. 1/2019 από 22-9-2019, με αρικμό πρωτοκόλλου 
8055/1/2020/1-ςτϋ (ΑΔΑ: Ϋ84Η46ΜΚ6Ρ-ΪΚΥ & ΑΔΑΜ: 19PROC005593407), που ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό 79772, 
Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, με τροποποίθςθ των όρων αφοφ θ εν λόγω διαδικαςία απζβθ 

ΑΓΟΝΘ, κακόςον για τα Τμιματα αυτά ΔΕΝ υποβλικθκε προςφορά, ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 

38.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%  (αξία ειδϊν προ Ψ.Ρ.Α. : 30.645,16 €, πλζον Ψ.Ρ.Α. 24% : 7.354,84 

€)]. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

Τόποσ / θμερομθνία……………………… 
Ο δθλϊν 

(Υπογραφι) 
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