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 Έχοντας  υπόψη:   
 

1. Το Ν.∆. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναέριων 

Μεταφορών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισµού της Υ.Π.Α. όπως 

τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.  
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3. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 4427/16  (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, 

Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το 

άρθρο 76 αυτού. 

5. Το Π.∆. 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/27-08-2018) «Οργάνωση της Αρχής 

Πολιτικής Αεροπορίας» και ειδικότερα την παρ. 20 του άρθρου 43 αυτού. 

6. Το Π.∆. 85/2018 (ΦΕΚ 157/Α/27-08-2018) «Οργάνωση της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας». 

7. To N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Tο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγγενεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα - 

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

10.  Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής 

νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

11. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».  

12. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής των 

νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13»  

13.  Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονοµίας  στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 4046/2012 και 

άλλες διατάξεις». 

14. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

15. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…». 

16. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”. 

17. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 

του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 

συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α). 

18. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

19. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

20. Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 

και Πολιτιστικά Θέµατα”. 
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21. Το Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”. 

22. Το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. 

23. Tο Π.∆.39/2017(Α΄64) “ Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της ΑΕΠΠ” 

24. Την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 

25. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2016) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο»,όπως τροποποιήθηκε µε την το άρθρο 6 του Ν. 4254/2014 

(ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας  

στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 4046/2012 και άλλες διατάξεις»  

26. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

27. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε 

θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

28. Την µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

29. Την υπ’ αρ. πρωτ. ∆Ο∆/1105/04-02-2020 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης δηµοσίευσης - σε φύλλα εφηµερίδων - 

από την ΥΠΑ, ποσού 17.000€, ΑΛΕ 2420905001 µε α/α 15039 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής. 

30. Τις αποφάσεις έγκρισης  για τη ∆ιαδικασία σύναψης ∆ηµόσιας Σύµβασης 

για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης της ΥΠΑ  τα οποία 

καταχωρήθηκαν  στο ΚΗΜ∆ΗΣ ως «Πρωτογενή Αιτήµατα »  ως εξής: 

                α)α)α)α) Υπ’αριθµ. ∆ΤΥ/Θ/16234/12-08-2019 (Α∆ΑΜ 19REQ005429268) 

Πρωτογενές Αίτηµα.για Καύσιµα ΘέρµανσηςΚαύσιµα ΘέρµανσηςΚαύσιµα ΘέρµανσηςΚαύσιµα Θέρµανσης. 

                    β)β)β)β)  ∆ΤΣ/∆/12322/16-07-2019 (Α∆ΑΜ 19REQ005299501) Πρωτογενές 

Αίτηµα Καύσιµα ΚίνησηςΚαύσιµα ΚίνησηςΚαύσιµα ΚίνησηςΚαύσιµα Κίνησης. 

31. Τις  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για το έτος 2020, στον ειδικό ειδικό ειδικό ειδικό 

φορέαφορέαφορέαφορέα 1039103910391039----401401401401----0000000) καύσιµα κίνησης 0000000) καύσιµα κίνησης 0000000) καύσιµα κίνησης 0000000) καύσιµα κίνησης και   καύσιµα  θέρµανσηςκαύσιµα  θέρµανσηςκαύσιµα  θέρµανσηςκαύσιµα  θέρµανσης 

       µε  αριθ. πρωτ.: 

                        αααα) ∆Ο∆/15661/20-01-2010 µε α/α 6293 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής για τον ΑΛΕ 2410301001  ποσού 445.514,26445.514,26445.514,26445.514,26€€€€ (τετρακόσιες σαράντα 

πέντε χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα Ευρώ και εικοσιέξι λεπτά (359.285,69 € 

άνευ ΦΠΑ)  καύσιµα κίνησηςκαύσιµα κίνησηςκαύσιµα κίνησηςκαύσιµα κίνησης    

       β)β)β)β)∆Ο∆/15671/15-01-2020 µε α/α 5795 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής για τον ΑΛΕ 2410302001  ποσού 349.600,00349.600,00349.600,00349.600,00€€€€ 

τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ(281.935,48 €άνευ 

ΦΠΑ)καύσιµα θέρµανσηςκαύσιµα θέρµανσηςκαύσιµα θέρµανσηςκαύσιµα θέρµανσης 
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32. Την υπ’ αριθµ Κ.Γ/∆11/Ε/35600/12-09-2019 απόφαση συγκρότησης 

επιτροπής αναφορικά µε την παραλαβή αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών των διαγωνισµών και διαπραγµατεύσεων της ΥΠΑ(και ειδικότερα 

για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντελαίων πάσης φύσεως 

συµπερλαµβανοµένου και των πτητικών µέσων της ΥΠΑ). 

33. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών 

πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

34. Την υπ’ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος 

υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους ∆ιοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. 

∆ιευθυντές και λοιπούς Προnσταµένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ 

Β/2230/14-08-2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχυέι. 

    

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ    

    

1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό ∆ιαγωνισµό άνω των ορίων oε σφραγισoένες 

προσφορές, για την προµήθεια προµήθεια προµήθεια προµήθεια «καυσίµων κίνησης, θέρµανσης  για τις καυσίµων κίνησης, θέρµανσης  για τις καυσίµων κίνησης, θέρµανσης  για τις καυσίµων κίνησης, θέρµανσης  για τις 

Οργανικές µονάδες ΥΠΑ»Οργανικές µονάδες ΥΠΑ»Οργανικές µονάδες ΥΠΑ»Οργανικές µονάδες ΥΠΑ», (όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της 

παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

αυτής) .Το  κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της τιµής . 

2. Η αξία της δαπάνης θα βαρύνει τον Προpπολογισµό Εξόδων της ΥΠΑ 

(ειδικός φορέας  1039-401-0000000) ΑΛΕ  2410301001241030100124103010012410301001   και 2410302001241030200124103020012410302001 

3. Η συνολική προpπολογισθείσα  δαπάνη είναι:795795795795.114,26.114,26.114,26.114,26    €  (εφτακόσια 

ενενήντα πέντε εκατόν δέκα τέσσερα Ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

συµπεριλαµβανοµένων νοµίµων κρατήσεων και  ΦΠΑ 24% )641.221,178641.221,178641.221,178641.221,178 άνευ 

ΦΠΑ(εξακόσια σαράντα µία χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και εκατόν 

εβδοµήντα οχτώ λεπτά) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.  

4. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει τιµής ήτοι:: 

   µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, 

µέσης λιανικής  τιµής πώλησης έκαστου είδους, όπως καταγράφεται στα 

Εβδοoαδιαία ∆ελτία Επισκόπησης Τιoών Καυσίoων του Παρατηρητηρίου Τιµών 

Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη 

συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού- όπου θα βρίσκεται η έδρα του 

προµηθευτή,κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού(ηλεκτρονική διεύθυνση: 

(http://www.fuelprices.gr)  

5. Οι συνολικές ποσότητες είναι σε λίτρα  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της  παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
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6. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από , ύστερα από , ύστερα από , ύστερα από 

ελάχιελάχιελάχιελάχιστη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών στη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών στη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών στη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 

Ευρωπαnκών Κοινοτήτων (αρ. 27 του Ν. 4412/2016).  

7.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόoενους ηλεκτρονικά, 

oέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, oέχρι την 

καταληκτική ηoεροoηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύoφωνα oε τα αναφερόoενα στο 

ν.4412/2016, ( άρθρα 36 και 37) 

8. Η παρούσα απόφαση ∆ιακήρυξης αφορά το συστηµικό  διαγωνισµό µε µε µε µε 

α/αα/αα/αα/α  85667856678566785667    για τα καύσιµα θέρµανσης και κίνησης. Οι προσφέροντες οφείλουν 

να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, στον αντίστοιχο συστηµικό 

διαγωνισµό. 

 

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓίνοντΓίνοντΓίνοντΓίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  στο  σύνολο της αι δεκτές προσφορές που αφορούν  στο  σύνολο της αι δεκτές προσφορές που αφορούν  στο  σύνολο της αι δεκτές προσφορές που αφορούν  στο  σύνολο της 

προκηρυχθείσης ποσότητας, ανά είδος και  τόπο παράδοσης µε τη δυνατότητα προκηρυχθείσης ποσότητας, ανά είδος και  τόπο παράδοσης µε τη δυνατότητα προκηρυχθείσης ποσότητας, ανά είδος και  τόπο παράδοσης µε τη δυνατότητα προκηρυχθείσης ποσότητας, ανά είδος και  τόπο παράδοσης µε τη δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα.υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα.υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα.υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα.    

                   ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ----    ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

 

    

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΥΠΟΒΥΠΟΒΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

∆ιαδικτυακή πύλη του∆ιαδικτυακή πύλη του∆ιαδικτυακή πύλη του∆ιαδικτυακή πύλη του    
    
www.promitheus.gov.gr    
    

Ε.Σ.Ε.Σ.Ε.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Η.∆.Η.Σ.Η.∆.Η.Σ.Η.∆.Η.Σ.    

    

    

25252525----05050505----2020202020202020    

    

25252525----05050505----2020202020202020    

            

και ώρα και ώρα και ώρα και ώρα 11117.007.007.007.00    

23232323----06060606----2020202020202020    

    

και ώρα 17.00και ώρα 17.00και ώρα 17.00και ώρα 17.00    

 

9. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

10. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 

6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 

περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη. 

11. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

που περιλαµβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 19 του ιδίου νόµου. 

12. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 

πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
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ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

13. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την 

εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

14. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

15. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαnκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ 

(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 

Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών.  

16. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 

τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

---- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική.  

----    είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση   στην ελληνική και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο 

κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

17. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

18. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής 

του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 

σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

19. Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν τα κατωτέρω 

Παραρτήµατα Α’ έως Ε’: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  ΕΥΡΩΠΑ�ΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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20. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 

το αργότερο 20 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 

µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα 

παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο 

των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

21. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής 

των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να 

µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

αααα)))) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν 

από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι 

(6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών.  

β)β)β)β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών ή των αλλαγών. 

22. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν 

σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 

παράταση των προθεσµιών. 

23. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στα Επιµελητήρια, καθώς και στον 

τοπικό τύπο (σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ) µε µέριµνα των 

Αερολιµένων όπως ο κάτωθι πίνακας: 

                             

                                         ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ:ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ:ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ:ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ:    

    
• Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(ΓΙΑ   ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ): ……………………………………………………… 

• Ν.ΛΕΣΒΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ): ………………………………………………… 

• Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ(ΓΙΑ  ΑΕΡ/ΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ): ………………………………………………………… 

• Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ): ……………………………………… 

• Ν.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ( ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΝΑΞΟΥ,ΣΥΡΟΥ,ΜΥΚΟΝΟΥ,ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ,,ΠΑΡΟΥ,ΜΗΛΟΥ):……… 

• Ν.∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΡΟ∆ΟΥ   ΚΩ,ΛΕΡΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ,ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ, ΚΑΣΟΥ, 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ,ΚΑΛΥΜΝΟΥ):  …………………………………………………….. 

• Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ:ΣΚΥΡΟΥ)……………………….. 

• Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ: Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ,ΣΚΙΑΘΟΥ,)………………………..  

• Ν.ΣΑΜΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΣΑΜΟΥ,ΙΚΑΡΙΑΣ): ……………………………………………… 

• Ν.ΑΧΑ�ΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΡΑΞΟΥ),: ………………………………………………………… 

• Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ): ………………………………………………… 

• Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ): ………………………………………………… 
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• Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΚΤΙΟΥ): ………………………………………………………… 

• Ν.ΧΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΙΟΥ): …………………………………………… 

• Ν.ΧΑΝΙΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΑΝΙΩΝ): ……………………………………………………………………… 

• Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ): …………………………………………………………… 

• Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ): …………………………………………………………………….. 

• Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ): ………………………………………………………………. 

• Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) : ……………………………… 

• Ν.ΕΒΡΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ): ………………………………………. 

• Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ): …………………………………………… 

• ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΑ (ΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Υ.Π.Α ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΕΡ/ΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ)  

24. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον Προµηθευτή και θα 

καταβάλλονται απευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων µετά την 

ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή σύµβασης, προσκοµίζοντας 

στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. 

25. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαnκής Ένωσης και θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypa.gr ή 

http://www.hcaa.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ενώ δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ 

http://diavgeia.gov.gr. Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δηµοσιεύονται και τυχόν 

ανακοινώσεις, που θα αφορούν τη ∆ιακήρυξη έως και την προηγούµενη 

εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής προσφορών                                             

                                                                                  

                                                                                   ΜΕ ΕΥΜΕ ΕΥΜΕ ΕΥΜΕ ΕΥ    
                                                                                      

      Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ    

  

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑΣΥΝΗΜΜΕΝΑΣΥΝΗΜΜΕΝΑΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                         :                                                         :                                                         :                                                                                                                                 Γεώργιος Ι. ∆ριτσάκος Γεώργιος Ι. ∆ριτσάκος Γεώργιος Ι. ∆ριτσάκος Γεώργιος Ι. ∆ριτσάκος     

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’     

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’                                                                                   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  

      

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ             

Αποδέκτες για ενέργεια    

- ∆11/Ε                     

Εσωτερική ∆ιανοµή 

- ∆ΤΣ/∆ 
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                            ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ    

                                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

                                                        ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ))))     

Η αξία της δαπάνης  θα βαρύνει τον Προpπολογισµό εξόδων της ΥΠΑΠροpπολογισµό εξόδων της ΥΠΑΠροpπολογισµό εξόδων της ΥΠΑΠροpπολογισµό εξόδων της ΥΠΑ (ειδικός 

φορέας 1039-401-0000000) έτους 2020 έτους 2020 έτους 2020 έτους 2020 και έχει ως εξής: 

 

 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΕΞΟ∆ΩΝΕΞΟ∆ΩΝΕΞΟ∆ΩΝΕΞΟ∆ΩΝ    

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

Συνολικός 

προpπολογισµός 

€ 

1 2410302001 Αγορές καυσίµων θέρµανσης 349.600,00349.600,00349.600,00349.600,00 

2 2410301001 Αγορές καυσίµων κίνησης 445.514,26445.514,26445.514,26445.514,26 

                                                                                                                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ    795.114,26795.114,26795.114,26795.114,26    

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣΟΜΑ∆ΑΣΟΜΑ∆ΑΣΟΜΑ∆ΑΣ        

ΕΙ∆ΟΥΣΕΙ∆ΟΥΣΕΙ∆ΟΥΣΕΙ∆ΟΥΣ 

1111) Πετρέλαιο  θέρµανσης:                 CPV 09135100CPV 09135100CPV 09135100CPV 09135100----5555                                  

2222) Αµόλυβδη βενζίνη                         CPV 09132100CPV 09132100CPV 09132100CPV 09132100----4444        

3)3)3)3) Πετρέλαιο (κίνησης)  

    ντίζελ                                            CPV 09134100CPV 09134100CPV 09134100CPV 09134100----8888   

4444) Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων 

 ντίζελ (άνευ βιοντίζελ)                    CPV 09134200CPV 09134200CPV 09134200CPV 09134200----9999      

 

ΠΡΟ�ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΡΟ�ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΡΟ�ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΡΟ�ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ για∆ΑΠΑΝΗ για∆ΑΠΑΝΗ για∆ΑΠΑΝΗ για: καύσιµα  καύσιµα  καύσιµα  καύσιµα  

διάφορων ειδώνδιάφορων ειδώνδιάφορων ειδώνδιάφορων ειδών:::: 

(συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24%) 

        1111.Πετρέλαιο  θέρµανσης                   349.600,0349.600,0349.600,0349.600,00€   

        2222. Αµόλυβδη βενζίνη                          176.045,05176.045,05176.045,05176.045,05€   

            3333....Πετρέλαιο (κίνησης)                        65.200,5165.200,5165.200,5165.200,51€   

  4444. Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων  

     ντίζελ (άνευ βιοντίζελ)                  204.268,70 204.268,70 204.268,70 204.268,70 €   

                                                                    795.114,26 795.114,26 795.114,26 795.114,26 €€€€    

 

 

Συνολική Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα 

ανά είδος καυσίµου 

1.  Πετρέλαιο θέρµανσης              323.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 λίτραλίτραλίτραλίτρα      

2.  Αµόλυβδη βενζίνη                     106.980,00 106.980,00 106.980,00 106.980,00 λίτραλίτραλίτραλίτρα 

3.  Πετρέλαιο (κίνησης) ντίζελ        80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00 λίτραλίτραλίτραλίτρα 

4. Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων 

   ντίζελ (άνευ βιοντίζελ)                159.000159.000159.000159.000,00,00,00,00    λίτραλίτραλίτραλίτρα    

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

            

Από ηµεροµηνία υπογραφής Σύµβασης µε τµηµατικές 

παραδόσεις µέχρι κάλυψης των ποσοτήτων των προς 

προµήθεια ειδών. 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

        

* Στους κατά τόπους Αερολιµένες και 

Ραδιοβοηθήµατα, σύµφωνα µε τους 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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επισυναπτόµενους Πίνακες (στις δεξαµενές της 

Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις 

σχετικές τεχνικές προδιαγραφές). 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ      Καθηµερινά και από ώρες 08.00 - 11.00 η 

παράδοση θα γίνεται εντός δύο (2) ηµερών από την 

παραγγελία, στις κατά τόπους εγκαταστάσεις της 

ΥΠΑ από τις εγκαταστάσεις της προµηθεύτριας 

στους τόπους παράδοσης. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  - 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011 όπως 

ισχύει) 

- 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 

4412/2016) 

- 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 

4412/2016) 

- 1,00%  Ν. 2198/94,αρθ.55 Παρακ. Φόρου 

Εισοδήµατος  

ΑΑΑΑ)Εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής 

Ανά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσου µε το 2% επί 

της συνολικής εκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης  

εκτός Φ.Π.Α.([άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).Το 

ποσό υπολογίζεται σύµφωνα µε την αξία της 

σύµβασης  που αναλογεί στο τµήµα, για το οποίο 

γίνεται έκαστη  προσφορά  

Β)Β)Β)Β) Εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης    
Ανά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσου, µε  5% επί 

της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ άρθρο 72 παρ. 1α 

του Ν. 4412/2016)και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύµβασης.Το ποσό υπολογίζεται 

σύµφωνα µε την αξία της σύµβασης  που αναλογεί 

στο τµήµα, για το οποίο γίνεται έκαστη  προσφορά) 

    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1)    : -Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  στο σύνολο της στο σύνολο της στο σύνολο της στο σύνολο της 

προκηρπροκηρπροκηρπροκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος και  τόπο παράδοσηςυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος και  τόπο παράδοσηςυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος και  τόπο παράδοσηςυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος και  τόπο παράδοσης  , όπως αυτά 

ορίζονται στον παραπάνω πίνακα και στους συνηµµένους πίνακες αναλυτικά. 

Οι ανωτέρω ποσότητεςποσότητεςποσότητεςποσότητες µπορούν  να αυξοµειωθούν αναλόγως τµπορούν  να αυξοµειωθούν αναλόγως τµπορούν  να αυξοµειωθούν αναλόγως τµπορούν  να αυξοµειωθούν αναλόγως της 

διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής λιανικής πώλησης  για τη συγκεκριµένη 

περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου,    την 

ηµέρα παράδοσης, µε την προpπόθεση ότι δεν θα υπερβεί την ανώτατη 

συνολική προβλεπόµενη δαπάνη. Ως µέση τιµή λιανικής πώλησης ορίζεται η 

τιµή (εκτός ΦΠΑ) που αναρτάται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 

& Καταναλωτή), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fuelprices.gr. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ    2222).).).).            ----Σε περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού ή 

πριν τη σύναψη Σύµβασης τροποποιηθούν οι ανάγκες των οργανικών µονάδων 

ΥΠΑ ως προς το χρόνο, και τόπο παράδοσης των καυσίµων, θα πρέπει να 

ενηµερωθεί έγκαιρα η διεύθυνση ∆11/Ε ώστε να συµπεριληφθούν στη Σύµβαση 

τα ακριβή στοιχεία. 

 

 

 

    
     ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ΠΙΝΑΚΑΣ Α’----ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ    

    

 

Α/Α ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

        ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑ    

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ € € € € 

ΜΕ ΦΠΑΜΕ ΦΠΑΜΕ ΦΠΑΜΕ ΦΠΑ    

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ € € € € 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΧΩΡΙΣ ΦΠΑΧΩΡΙΣ ΦΠΑΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ € ΜΕ 

ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

1.  ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1.000,00  1,650 € 1,331 € 1.650,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

2.  ΚΕΡΚΥΡΑ 3.000,00  1,670 € 1,347 € 5.010,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

3.  ΡΟ∆ΟΣ 3.000,00  1,728 € 1,394 € 5.184,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

4.  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 1.000,00  1,800 € 1,452 € 1.800,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

5.  ΛΗΜΝΟΣ 1.200,00  1,900 € 1,532 € 2.280,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

6.  KOZANH 4.000,00  1,580 € 1,274 € 6.320,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

7.  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12.000,00  1,660 € 1,339 € 19.920,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

8.  ΧΑΝΙΑ 3.500,00  1,681 € 1,356 € 5.884,19 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΧΑΝΙΩΝ 

9.  ΣΑΜΟΣ 1.000,00  1,661 € 1,340 € 1.661,47 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΑΜΟΥ 

10.  ΝΑΞΟΣ 150,00  1,848 € 1,491 € 277,26 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΝΑΞΟΥ 

11.  ΣΚΙΑΘΟΣ 300,00  1,817 € 1,466 € 545,17 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΚΙΑΘΟΥ 

12.  ΜΗΛΟΣ 1.000,00  1,770 € 1,427 € 1.770,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

13.  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1.500,00  1,596 € 1,287 € 2.394,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

14.  ΚΑΡΠΑΘΟΣ 6.000,00  1,780 € 1,435 € 10.680,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

15.  ΚΑΣΟΣ 400,00  1,850 € 1,492 € 740,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΣΟΥ 

16.  ΚΑΒΑΛΑ 1.500,00  1,670 € 1,347 € 2.505,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 
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17.  ΧΙΟΣ 2.000,00  1,690 € 1,363 € 3.380,00 

Λ.ΕΝΩΣΕΩΣ 94 

ΧΙΟΣ 

18.  ΣΗΤΕΙΑ 1.500,00  1,699 € 1,370 € 2.548,50 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΗΤΕΙΑΣ 

19.  ΠΑΡΟΣ 1.400,00  1,807 € 1,457 € 2.529,58 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΠΑΡΟΥ 

20.  ΚΑΝΑ 800,00  1,515 € 1,222 € 1.212,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΝΕΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

21.  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 3.400,00  1,590 € 1,282 € 5.406,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΛΕ/ΠΟΛΗΣ 

22.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.000,00  1,506 € 1,214 € 4.517,11 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

23.  ΚΥΘΗΡΑ 2.000,00  1,700 € 1,371 € 3.400,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΥΘΗΡΩΝ 

24.  ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1.000,00  1,700 € 1,371 € 1.700,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

25.  ΜΥΤIΛΗΝΗ 1.000,00  1,650 € 1,331 € 1.650,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

26.  ΑΚΤΙΟ 2.000,00  1,634 € 1,318 € 3.268,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

27.  ΣΑΝΤΟΡΙΝH 4.500,00  1,765 € 1,424 € 7.943,89 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

28.  ΣΚΥΡΟΣ 1.400,00  1,720 € 1,387 € 2.408,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

29.  ΣΥΡΟΣ 500,00  1,703 € 1,373 € 851,50 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΥΡΟΥ 

30.  ΙΚΑΡΙΑ 1.600,00  1,700 € 1,371 € 2.720,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

31.  ΑΡΑΞΟΣ 5.280,00  1,590 € 1,282 € 8.395,20 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΡΑΞΟΥ 

32.  ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 500,00  1,900 € 1,532 € 950,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

33.  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1.800,00  1,600 € 1,290 € 2.880,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

34.  ΚΩΣ 750,00  1,495 € 1,206 € 1.121,49 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ 

35.  ΜΥΚΟΝΟΣ 1.500,00  1,765 € 1,424 € 2.647,96 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΜΥΚΟΝΟΥ 

36.  ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1.200,00  1,790 € 1,444 € 2.148,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

37.  ΛΕΡΟΣ 1.800,00  1,650 € 1,331 € 2.970,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΛΕΡΟΥ 

38.  ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 2.500,00  1,911 € 1,541 € 4.776,72 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 

39.  ∆ΤΣ 25.000,00  1,520 € 1,226 € 38.000,00 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 
  ΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑ    106.980,0106.980,0106.980,0106.980,00000        1,646 1,646 1,646 1,646             176.045,05176.045,05176.045,05176.045,05      
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        ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ΠΙΝΑΚΑΣ Β’---- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ    

    

Α

/

Α ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

        ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ    

    ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΛΙΤΡΑΛΙΤΡΑΛΙΤΡΑΛΙΤΡΑ    

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ € 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ € 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ € ΜΕ 

ΦΠΑ  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

1. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3.000,00  1,400 € 1,129 € 4.200,00  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

2. ΚΕΡΚΥΡΑ 3.000,00  1,382 € 1,115 € 4.147,37  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

3. ΛΗΜΝΟΣ 500,00  1,620 € 1,306 € 810,00  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΛΗΜΝΟΥ 

4. KOZANH 10.000,00  1,360 € 1,097 € 13.600,00  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

5. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15.000,00  1,440 € 1,161 € 21.600,00  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

6. ΣΑΜΟΣ 1.000,00  1,646 € 1,327 € 1.645,78  

 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΑΜΟΥ 

7. ΝΑΞΟΣ 700,00  1,624 € 1,310 € 1.136,69  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΝΑΞΟΥ 

8. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1.300,00  1,396 € 1,126 € 1.814,80  

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

9. ΠΑΡΟΣ 2.000,00  1,580 € 1,274 € 3.159,90  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΠΑΡΟΥ 

10. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 6.400,00  1,361 € 1,098 € 8.710,40  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

11. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.000,00  1,514 € 1,221 € 4.542,00  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

12. ΜΥΤIΛΗΝΗ 500,00  1,400 € 1,129 € 700,00  

VOR ΝΕΩΝ 

ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 

13. ΑΚΤΙΟ 6.000,00  1,396 € 1,126 € 8.376,00  

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ-

ΠΕΡΓΑΝΤΙ(ΑΕΡ.ΑΚ

ΤΙΟΥ) 

14. ΣΑΝΤΟΡΙΝH 700,00  1,580 € 1,274 € 1.105,97  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

15. ΣΥΡΟΣ 1.500,00  1,492 € 1,203 € 2.238,26  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΥΡΟΥ 

16. ΙΚΑΡΙΑ 600,00  1,500 € 1,210 € 900,00  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΙΚΑΡΙΑΣ 

17. ΑΡΑΞΟΣ 1.000,00  1,330 € 1,073 € 1.330,00  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΡΑΞΟΥ 

18. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 2.000,00  1,600 € 1,290 € 3.200,00  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

19. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 800,00  1,320 € 1,065 € 1.056,00  

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

20. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1.200,00  1,530 € 1,234 € 1.836,00  

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

21. ΛΕΡΟΣ 4.000,00  1,350 € 1,089 € 5.400,00  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΛΕΡΟΥ 
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22. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 6.000,00  1,580 € 1,274 € 9.479,71  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 

23. ∆ΤΣ 10.000,00  1,317 € 1,062 € 13.166,26  

ΠΡΩΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ 

  ΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑ    80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00     0,813 0,813 0,813 0,813 €€€€            65.200,51 65.200,51 65.200,51 65.200,51             

 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’----ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ)     

 
 

Α/Α 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑ    

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ € € € € 

ME ΦΠΑME ΦΠΑME ΦΠΑME ΦΠΑ    

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ € € € € 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΧΩΡΙΣ ΦΠΑΧΩΡΙΣ ΦΠΑΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ € € € € ΜΕ  ΜΕ  ΜΕ  ΜΕ  

ΦΠΑΦΠΑΦΠΑΦΠΑ    

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

1. ΚΕΡΚΥΡΑ 3.000,00  1,390 € 1,121 € 4.170,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
2. ΡΟ∆ΟΣ 4.000,00  1,475 € 1,190 € 5.900,00  ΡΑΝΤΑΡ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΟΥ,ΡΑΝΤΑΡ 

ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ,ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
3. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7.000,00  1,500 € 1,210 € 10.500,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4. ΧΑΝΙΑ 6.500,00  1,349 € 1,088 € 8.768,50  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΧΑΝΙΩΝ 
5. ΣΑΜΟΣ 1.500,00  1,300 € 1,048 € 1.950,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΑΜΟΥ 
6. ΝΑΞΟΣ 300,00  1,300 € 1,048 € 390,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΞΟΥ 
7. ΜΗΛΟΣ 3.000,00  1,470 € 1,185 € 4.410,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΜΗΛΟΥ 
8. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1.500,00  1,400 € 1,129 € 2.100,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
9. ΚΑΡΠΑΘΟΣ 9.000,00  1,502 € 1,211 € 13.518,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
10. ΚΑΣΟΣ 1.500,00  1,660 € 1,339 € 2.490,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
11. ΧΙΟΣ 4.000,00  1,500 € 1,210 € 6.000,00  Λ.ΕΝΩΣΕΩΣ 94 ΧΙΟΣ 
12. ΣΗΤΕΙΑ 3.000,00  1,419 € 1,144 € 4.257,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΗΤΕΙΑΣ 
13. ΠΑΡΟΣ 1.600,00  1,300 € 1,048 € 2.080,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ 
14. ΚΑΝΑ 2.000,00  1,199 € 0,967 € 2.398,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Ν. 

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 
15. ΚΥΘΗΡΑ 4.000,00  1,550 € 1,250 € 6.200,00  ΡΑΝΤΑΡ ΚΥΘΗΡΩΝ 
16. ΑΡΑΞΟΣ 1.800,00  1,118 € 0,902 € 2.012,40  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΡΑΞΟΥ 
17. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 5.300,00  1,216 € 0,981 € 6.444,80  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
18. ∆ΤΣ 100.000,00  1,207 € 0,973 € 120.680,00  ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ 
 ΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑ    159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00     1,285 1,285 1,285 1,285         204.268,70 204.268,70 204.268,70 204.268,70         
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Α/Α/Α/Α/

ΑΑΑΑ    

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑ    

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ €€€€    

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟΥ € € € € 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΧΩΡΙΣ ΦΠΑΧΩΡΙΣ ΦΠΑΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣ    

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ    

1. 1

. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 15.000,00  1,200 € 0,968 € 18.000,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

2.  ΛΗΜΝΟΣ 28.000,00  1,270 € 1,024 € 35.560,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΛΗΜΝΟΥ 

3.  KOZANH 15.000,00  1,100 € 0,887 € 16.500,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

4.  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30.000,00  1,000 € 0,806 € 30.000,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

5.  ΜΗΛΟΣ 2.000,00  1,200 € 0,968 € 2.400,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΜΗΛΟΥ 

6.  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15.000,00  1,100 € 0,887 € 16.500,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7.  ΧΙΟΣ 3.000,00  1,100 € 0,887 € 3.300,00 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ 

8.  ΣΗΤΕΙΑ 18.000,00  1,170 € 0,944 € 21.060,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΗΤΕΙΑΣ 

9.  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 80.000,00  1,080 € 0,871 € 86.400,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

10.  ΚΥΘΗΡΑ 12.000,00  1,200 € 0,968 € 14.400,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΥΘΗΡΩΝ 

11.  ΚΑΑΚ (ΤΑΚ) 5.000,00  1,096 € 0,884 € 5.480,00 

ΤΗΛ.ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ 

12.  ∆ΤΣ 100.000,00  1,000 € 0,968 € 100.000,00 

ΠΡΩΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ/ΚΕ

ΠΑΘΜ 

  ΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑ    323.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00                 349.600,00349.600,00349.600,00349.600,00            
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              ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

1.11.11.11.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυµία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  

Ταχυδροµική διεύθυνση Παλαιός Πύργος, Πρώην Ανατολικού 

Αερολιµένα  

Πόλη Ελληνικό 

Ταχυδροµικός Κωδικός 167 77 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 304 (Νότιος Τοµέας Αθηνών)  

Τηλέφωνο 210 8916356 

Φαξ 210 8916384 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  d11e@hcaa.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Κ.Ανέστου 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.hcaa.gr 
 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Είδος Αναθέτουσας Αρχής Είδος Αναθέτουσας Αρχής Είδος Αναθέτουσας Αρχής     

Η Yπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υπάγεται στον Υπουργό Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων και λειτουργεί ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία µε 

διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.Κύρια δραστηριότητα Α.Α.Κύρια δραστηριότητα Α.Α.Κύρια δραστηριότητα Α.Α.    

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η οργάνωση και η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και η διαχείριση και λειτουργία 

αεροδροµίων και υδατοδροµίων.    

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Στοιχεία Επικοινωνίας Στοιχεία Επικοινωνίας Στοιχεία Επικοινωνίας     

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται 

µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα 

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

 

1.2Στοιχεία ∆ιαδικαΣτοιχεία ∆ιαδικαΣτοιχεία ∆ιαδικαΣτοιχεία ∆ιαδικασίαςσίαςσίαςσίας----ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση    

Είδος διαδικασίας Είδος διαδικασίας Είδος διαδικασίας Είδος διαδικασίας     

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 

4412/16.  

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης: 

Α)ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟ�ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑ Έτους 2020, ΑΛΕ 2410302001 (Αγορές 

καυσίµων θέρµανσης).  
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Β)ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟ�ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑ Έτους 2019 , ΑΛΕ 2410301001 (Αγορές 

καυσίµων κίνησης 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 

σύµβασης σύµβασης σύµβασης σύµβασης     

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, Προµήθεια καυσίµων κίνησης, Προµήθεια καυσίµων κίνησης, Προµήθεια καυσίµων κίνησης, 

θέρµανσης µονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετήσιων αναγκώθέρµανσης µονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετήσιων αναγκώθέρµανσης µονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετήσιων αναγκώθέρµανσης µονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετήσιων αναγκώνννν Η συνολική 

προpπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  795.114,26795.114,26795.114,26795.114,26€ -

συµπεριλαµβανοµένου νοµίµων κρατήσεων και  ΦΠΑ 24% -, η οποία αναλύεται 

445.514,26   µε 445.514,26   µε 445.514,26   µε 445.514,26   µε  ΦΠΑ για την προµήθεια Καυσίµων κίνησης    349.600,00349.600,00349.600,00349.600,00€ µε  

ΦΠΑ για την προµήθεια και Καυσίµων θέρµανσης.  

Η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή για τις προµήθειες, θα 

πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές  

του Παραρτήµατος Α’. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη προσφοράς, προσδιοριζόµενη  αποκλειστικά βάσει της τιµής. 

1.41.41.41.4 Θεσµικό πλαίσιο Θεσµικό πλαίσιο Θεσµικό πλαίσιο Θεσµικό πλαίσιο     

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και 

τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν 

και αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στην απόφαση Υπουργού Υποδοµών και 

Μεταφορών περί διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία 

επισυνάπτονται οι παρόντες όροι της διακήρυξης.  

1.51.51.51.5        Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµούΠροθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµούΠροθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµούΠροθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού        

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών (υποβολής µέσω 

ΕΣΗ∆ΗΣ) είναι η 23232323----06060606----2020202020202020    και ώρα 17:00.και ώρα 17:00.και ώρα 17:00.και ώρα 17:00.    

Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί µε χρήση της 

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την 29292929----06060606----2020 2020 2020 2020 ηµέρα ηµέρα ηµέρα ηµέρα ∆ευτέρα∆ευτέρα∆ευτέρα∆ευτέρα    και ώρα 10:00.και ώρα 10:00.και ώρα 10:00.και ώρα 10:00.  

1.61.61.61.6 ∆ηµοσιότητα∆ηµοσιότητα∆ηµοσιότητα∆ηµοσιότητα    

ΑΑΑΑ. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαnκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για 

δηµοσίευση στις 20202020----05050505----2020202020202020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαnκής Ένωσης. 

[Αριθ. προκήρυξης στην Ε.Ε. 2020/S 100-239716 

 

Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε 

Συστηµικό   Αριθµό α/α  85667α/α  85667α/α  85667α/α  85667    

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε 
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ΑΔΑ: ΩΜΙΕ465ΧΘΞ-Ω6Ν





[18] 
 

στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.hcaa.gr/ στην διαδροµή : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. 

Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις, που θα 

αφορούν τη διακήρυξη έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 

ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής προσφορών. 

Γ.Γ.Γ.Γ.    Έξοδα δηµοσιεύσεωνΈξοδα δηµοσιεύσεωνΈξοδα δηµοσιεύσεωνΈξοδα δηµοσιεύσεων    

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης     

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α)α)α)α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 

εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 

αρµόδιες δηµόσιες αρχές  και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους 1111     

β)β)β)β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, 

εφόσον επιλεγούν 

γ)γ)γ)γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

    

2.2.2.2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

2.12.12.12.1    Γενικές ΠληροφορίεςΓενικές ΠληροφορίεςΓενικές ΠληροφορίεςΓενικές Πληροφορίες    

2.1.12.1.12.1.12.1.1    Έγγραφα της σύµβασηςΈγγραφα της σύµβασηςΈγγραφα της σύµβασηςΈγγραφα της σύµβασης    

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

η υπ’ αρ. 2020/S 100-239716. Προκήρυξη της Σύµβασης (Α∆ΑΜ 

20PROC006755216………………………………..), όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαnκής Ένωσης,  

η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα κάτωθι Παραρτήµατα Α’ έως ∆’ που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

• Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 

• Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 

• Υπόδειγµα της Σύµβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

• Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’) 

• Ευρωπαnκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) 

 οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

(σχετικές αναρτήσεις θα πραγµατοποιούνται µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ).σχετικές αναρτήσεις θα πραγµατοποιούνται µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ).σχετικές αναρτήσεις θα πραγµατοποιούνται µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ).σχετικές αναρτήσεις θα πραγµατοποιούνται µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ).    

                                                
1 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2.1.22.1.22.1.22.1.2 Επικοινωνία Επικοινωνία Επικοινωνία Επικοινωνία ----    Πρόσβαση στα έγγραφα της ΣύµβασηςΠρόσβαση στα έγγραφα της ΣύµβασηςΠρόσβαση στα έγγραφα της ΣύµβασηςΠρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης 

της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η 

ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την 

προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω 

εγγράφων της σύµβασης ::::    

 

Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και 

να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του 

ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση 

της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που  προκύπτουν 

από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων 

αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 

πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης.  

2.1.32.1.32.1.32.1.3    Παροχή ∆ιευκρινίσεωνΠαροχή ∆ιευκρινίσεωνΠαροχή ∆ιευκρινίσεωνΠαροχή ∆ιευκρινίσεων    

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 

αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα 

του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς 

φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν 

να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)α)α)α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 

τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες 

πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β)β)β)β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία 

για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσµιών. 

2.1.42.1.42.1.42.1.4    ΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσα    

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.ελληνική γλώσσα.ελληνική γλώσσα.ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγέςενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγέςενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγέςενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα. 

Οι προσφορέςΟι προσφορέςΟι προσφορέςΟι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφαΤα αποδεικτικά έγγραφαΤα αποδεικτικά έγγραφαΤα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό 

τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην 

αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και 

του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.52.1.52.1.52.1.5    ΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσεις    

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2, και 4.1 εκδίδονται από 

πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/2016 (Α’ 13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαnκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 

µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α): α): α): α) την 

ηµεροµηνία έκδοσης, ββββ) τον εκδότη, γ)γ)γ)γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ), δ), δ), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε), ε), ε), ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζζζζ) τους όρους ότι: αααααααα) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββββββββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου, ηηηη) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θθθθ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 

της εγγύησης, ι, ι, ι, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ιαιαιαια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και 

τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Σχετικά υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτηµα Γ΄ 

της παρούσας διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.22.22.22.2    ∆ικαίωµα Συµµετοχής ∆ικαίωµα Συµµετοχής ∆ικαίωµα Συµµετοχής ∆ικαίωµα Συµµετοχής ----    Κριτήρια Ποιοτικής ΕπιλογήςΚριτήρια Ποιοτικής ΕπιλογήςΚριτήρια Ποιοτικής ΕπιλογήςΚριτήρια Ποιοτικής Επιλογής    

2.2.12.2.12.2.12.2.1    ∆ικαίωµα συµµετοχής∆ικαίωµα συµµετοχής∆ικαίωµα συµµετοχής∆ικαίωµα συµµετοχής        

2.2.1.12.2.1.12.2.1.12.2.1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 

έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών 

φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α)α)α)α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

ββββ) κράτος-µέλος του Ευρωπαnκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γγγγ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και 

τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 

Συµφωνίας, καθώς  

 

και  

δ)δ)δ)δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση 

σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

2.2.1.22.2.1.22.2.1.22.2.1.2 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 

προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 

µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

2.2.1.3 2.2.1.3 2.2.1.3 2.2.1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών 

φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον.   

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.12.2.2.12.2.2.12.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΩΜΙΕ465ΧΘΞ-Ω6Ν





[22] 
 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τον Πίνακα Α , 

σελ. 6. 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 

περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρεςπρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρεςπρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρεςπρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες 

µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της 

παρούσας,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν 

τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε 

τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.32.2.2.32.2.2.32.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 

πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκοµίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3    Λόγοι αποκλεισµούΛόγοι αποκλεισµούΛόγοι αποκλεισµούΛόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 

(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 

του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 

µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.2.2.3.1.2.2.3.1.2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α)α)α)α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42),  

β)β)β)β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της 

καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαnκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 

φορέα,  

γγγγ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαnκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δδδδ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
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απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής,  

εεεε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαnκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 

τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στστστστ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαnκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 

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

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 

υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 

εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 

αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 

καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.22.2.3.22.2.3.22.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

αααα) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική 

ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική 

νοµοθεσία ή/και   

β)β)β)β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 

οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή 

των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή 

τους.  

ή/καιή/καιή/καιή/και    

γ)γ)γ)γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο 

(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββββββββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν 

την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

2.2.3.32.2.3.32.2.3.32.2.3.3 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης, οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  

(α)(α)(α)(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β)(β)(β)(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην 

αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προpπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

(γ)γ)γ)γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 

οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δδδδ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 

του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο 

παρεµβατικά, µέσα,  
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(ε(ε(ε(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη 

συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας 

σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ(στ(στ(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ)(ζ)(ζ)(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η)η)η)η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ(θ(θ(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 

ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 

καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 

ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.42.2.3.42.2.3.42.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προpποθέσεις 

εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς 

εθνικός λόγος αποκλεισµού). 

2.2.3.5.2.2.3.5.2.2.3.5.2.2.3.5. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.62.2.3.62.2.3.62.2.3.6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 µπορεί να 

προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα 

µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
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µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση. 

2.2.3.7.2.2.3.7.2.2.3.7.2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 

επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.82.2.3.82.2.3.82.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύµβασης. 

 

    Κριτήρια Επιλογής Κριτήρια Επιλογής Κριτήρια Επιλογής Κριτήρια Επιλογής     

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότηταςΚαταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότηταςΚαταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότηταςΚαταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της 

σύµβασης.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της 

Ευρωπαnκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα 

επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του 

Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να 

µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 

έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού   ή να τους καλέσει να 

προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση 

του συγκεκριµένου επαγγέλµατος 

 Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του 

Ευρωπαnκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 

Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά µητρώα.  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να είναι 

εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον κατά την κείµενη 

νοµοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.   

2.2.52.2.52.2.52.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να πληρούν 

τις σχετικές απαιτήσεις όπως αυτές διατυπώνονται στο παράρτηµα Α Τεχνικές 

Προδιαγραφές  

2.2.62.2.62.2.62.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  
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Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν 

να συµµορφώνονται µε τα αναφερόµενα πιστοποιητικά  στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του Παραρτήµατος  Α. 

2.2.72.2.72.2.72.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά µε την 

τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους 

µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται 

µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του 

ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, 

µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριµένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη 

οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και 

αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση 

της σύµβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται 

στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 2222 

 

 

2.2.82.2.82.2.82.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογήςΚανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογήςΚανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογήςΚανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.12.2.8.12.2.8.12.2.8.1        Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνΠροκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνΠροκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνΠροκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών        

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,  2.2.5 και 2.2.6 της 

παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 

ν. 4412/2016 Ευρωπαnκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα Ε’, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 

υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ3333    καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 

2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς 

σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 14444. . . .  

                                                
2 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
3 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
4 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να Δείτε τη σχετική ανακοίνωση 
στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της 
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To ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 

µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα 

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

υποβάλλεται ένα Ευρωπαnκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι 

δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονοµικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του 

άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, 

όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 

Ευρωπαnκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 

µέλος της ένωσης. 

    

2.2.8.22.2.8.22.2.8.22.2.8.2    Αποδεικτικά µέσαΑποδεικτικά µέσαΑποδεικτικά µέσαΑποδεικτικά µέσα5555    

ΑΑΑΑ. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και 

προpποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 

2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύµβασης 

στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.7. 

της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 

ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 

κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των 

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη 

                                                                                                                                       
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του 
Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL.  
5 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς 
φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού 
και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει 
ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
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δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

- µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο 

συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση 

δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαnκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν6666....    

Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, 

εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,. 

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών7777. . . . Σηµειώνεται ότι 

δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1Β. 1Β. 1Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της 

παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά8888:::: 

αααα) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του 

ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προpποθέσεις, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.    

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

                                                
6 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
7  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
8 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων 
εγγράφων:Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  3. 
Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014.  
 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 

2.2.3.1, 

β)β)β)β) για τις παραγράφους 2.2.3.29999    και 2.2.3.310101010    περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να 

είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν 

από την υποβολή του.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω 

πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για 

την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 

εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) 

δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, 

για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται 

µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Εσόδων11111111.... 

γ)γ)γ)γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από 

τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί 

σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση 

του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού. την έκδοση του  

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 

                                                
9 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί 
φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 
υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον 
φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 
10 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
11 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet. 
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και β’, καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά µπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 

κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη 

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 

και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.3. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του 

επιγραµµατικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-certis) του άρθου 81 του ν. 

4412/2016. 

δ)δ)δ)δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

ε)ε)ε)ε)  για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 

φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2B.2B.2B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) 

προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 

εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαnκής Ένωσης προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το 

οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό 

ανάθεση σύµβασης. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση 

εγγραφής στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο. 

Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της 

απαίτησης του άρθρου 2.2.4 γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύµφωνα 

µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 
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Β.3Β.3Β.3Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 , αν αυτή 

απαιτείται , διατυπώνεται στο παράρτηµα Α Τεχνικές Προδιαγραφές  

Β.4Β.4Β.4Β.4. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι 

οικονοµικοί φορείς που  θα συµµετάσχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης θα προσκοµίζουν τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 εν 

ισχύ για το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, για το σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και για το σύστηµα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων αντίστοιχα.  

Β.5Β.5Β.5Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη 

νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια 

αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από 

την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), 

συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πχ 

γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 

περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη 

νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη 

νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 

προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί 

µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του 

οικονοµικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 

η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου 

εκπροσώπου. 

Β.6Β.6Β.6Β.6. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 

που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα 
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ευρωπαnκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτη� ματος Α  ́του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες 

αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 

έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η 

πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους 

οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό 

πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7Β.7Β.7Β.7. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8Β.8Β.8Β.8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη 

ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, 

σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.32.32.32.3    Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης      

2.3.12.3.12.3.12.3.1    Κριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσης        

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

2.42.42.42.4    Κατάρτιση Κατάρτιση Κατάρτιση Κατάρτιση ----    Περιεχόµενο ΠροσφορώνΠεριεχόµενο ΠροσφορώνΠεριεχόµενο ΠροσφορώνΠεριεχόµενο Προσφορών    

2.42.42.42.4.1.1.1.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορώνΓενικοί όροι υποβολής προσφορώνΓενικοί όροι υποβολής προσφορώνΓενικοί όροι υποβολής προσφορών    

    

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των Αερολιµένων, είτε για Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των Αερολιµένων, είτε για Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των Αερολιµένων, είτε για Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των Αερολιµένων, είτε για 

µεµονωµένους Αερολιµένες ή την Κεντρική Υπηρεσία αλλά σε κάθε περίπτωση µεµονωµένους Αερολιµένες ή την Κεντρική Υπηρεσία αλλά σε κάθε περίπτωση µεµονωµένους Αερολιµένες ή την Κεντρική Υπηρεσία αλλά σε κάθε περίπτωση µεµονωµένους Αερολιµένες ή την Κεντρική Υπηρεσία αλλά σε κάθε περίπτωση 

θα αφορούν στο  σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος.θα αφορούν στο  σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος.θα αφορούν στο  σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος.θα αφορούν στο  σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος.    

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ 

τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών     

2.4.2.12.4.2.12.4.2.12.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, 

µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον 
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ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 

56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 

της ίδιας Υ.Α.  

 

Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση 

να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την  προσφορά τους, µε 

χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής 

υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις 

αυτές η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγµένης 

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 

χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου 

φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών.  

2.4.2.22.4.2.22.4.2.22.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής 

αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της 

συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.32.4.2.32.4.2.32.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(αααα) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ––––    Τεχνική Τεχνική Τεχνική Τεχνική 

ΠροσφοράΠροσφοράΠροσφοράΠροσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας και την παρούσα. 

(ββββ) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική ΠροσφοράΟικονοµική ΠροσφοράΟικονοµική ΠροσφοράΟικονοµική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
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Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 

χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον 

ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 

την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές 

µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή 

της. 

2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους 

προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα 

υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].   

Εφόσον η τεχνική και οικονοµική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.2.5.2.4.2.5.2.4.2.5.2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω 

(υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf 

και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 

εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής, µε την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 

οικονοµικούς φορείς. 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 

(Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον 

οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο 

φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια 
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στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 

τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία 

και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 

υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε 

οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 

σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και 

στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.32.4.32.4.32.4.3    Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΠεριεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΠεριεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΠεριεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής----    Τεχνική Προσφορά»Τεχνική Προσφορά»Τεχνική Προσφορά»Τεχνική Προσφορά»        

2.4.3.1 2.4.3.1 2.4.3.1 2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής∆ικαιολογητικά Συµµετοχής∆ικαιολογητικά Συµµετοχής∆ικαιολογητικά Συµµετοχής    

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν : α) το Ευρωπαnκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016 και, β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 

του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας 

διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει 

αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

διακήρυξης (Παράρτηµα Ε’).  

Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο 

το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους 

αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο 

ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) σε µορφή pdf 

(Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 

του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση από τους οικονοµικούς φορείς του 

απαιτούµενου ΕΕΕΣ,  προτείνεται να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις 

αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML. Στη συνέχεια µέσω 

µίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ παράγουν την απάντηση τους σε αρχείο 

τύπου PDF,  το οποίο και αποθηκεύουν,   αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τους. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου 

τύπου XML στα συνηµµένα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, οι 

οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας σε µία υπηρεσία eΕΕΕΣ 

και να δηµιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή: να συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα 

τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισµό και αναφέρονται στην 

διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο 

τύπου PDF  προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα 

συνηµµένα της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
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Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται 

ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης 

(π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 2.4.3.2 2.4.3.2 2.4.3.2 Τεχνική προσφοράΤεχνική προσφοράΤεχνική προσφοράΤεχνική προσφορά    

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το Παράρτηµα Α’ 

(Τεχνικές Προδιαγραφές) της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.  

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνουν. 

2.4.42.4.42.4.42.4.4    Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονοµικών προσφορώνυποβολής οικονοµικών προσφορώνυποβολής οικονοµικών προσφορώνυποβολής οικονοµικών προσφορών    

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ∆’ 

της διακήρυξης.  

Η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική 

προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική 

προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ηλεκτρονικά 

υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

που υπάρχει στο Παράρτηµα Ε’ της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.] 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω 

τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και 

δεν αναπροσαρµόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α): α): α): α) δεν δίνεται τιµή 

σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β)β)β)β) δεν προκύπτει µε 

σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016 και γ)γ)γ)γ) η τιµή υπερβαίνει τον προpπολογισµό της σύµβασης 

που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους 

τρόπους πληρωµής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας 

διακήρυξης.  
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2.4.52.4.52.4.52.4.5    Χρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορών            

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς 

για διάστηµα έξι (6) µηνώνέξι (6) µηνώνέξι (6) µηνώνέξι (6) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη 

παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 

κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, 

εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 

οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε 

να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 

µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονοµικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 

παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη 

απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο 

συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που 

συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.62.4.62.4.62.4.6    Λόγοι απόρριψης προσφορώνΛόγοι απόρριψης προσφορώνΛόγοι απόρριψης προσφορώνΛόγοι απόρριψης προσφορών    

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α)α)α)α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο 

που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 

(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β)β)β)β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 

συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ)γ)γ)γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, 

εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 

την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το 

άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δδδδ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 

παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του 

ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε 

αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ζ)ζ)ζ)ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)η)η)η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

θ)θ)θ)θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται 

από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

3.3.3.3.    ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ----    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΦΟΡΩΝΦΟΡΩΝΦΟΡΩΝ            

3.1 3.1 3.1 3.1     Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορώνΑποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορώνΑποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορώνΑποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών        

3.1.13.1.13.1.13.1.1    Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορώνΗλεκτρονική αποσφράγιση προσφορώνΗλεκτρονική αποσφράγιση προσφορώνΗλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών    

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, 

κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», 

κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά 

πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε 

την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να 

συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 

προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.23.1.23.1.23.1.2    Αξιολόγηση προσφορώνΑξιολόγηση προσφορώνΑξιολόγηση προσφορώνΑξιολόγηση προσφορών    

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

αααα) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. 

ββββ) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση 

µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα 
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σχετικώς προβλεπόµενα στο ν. 4412/2016 και µε τους όρους της παρούσας και 

συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 

πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 

προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται 

από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή προκειµένου η τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα 

αποσφράγισης του υποφακέλου των οικονοµικών προσφορών. 

γγγγ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 

δδδδ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 

και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 

από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο 

της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 

µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και 

παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές .  

[Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως 

στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]. 

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων  

(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες 

µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µαζί 

µε αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων . 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας 
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3.23.23.23.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ----    

∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου    

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική  πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερώνδέκα (10) ηµερώνδέκα (10) ηµερώνδέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής  

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 

µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και 

προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 

από την ηµεροµηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει 

συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει 

επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό 

µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της 

προθεσµίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει 

την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)i)i)i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαnκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)ii)ii)ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iiiiiiiiiiii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προpποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 

2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 

παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής 

για µεταβολές στις προpποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε 

δηλώσει µε το Ευρωπαnκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή 

δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο 

αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα 

ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 

σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή 

του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα 

κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της 

µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση µικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου 

ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 

εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.33.33.33.3    Κατακύρωση Κατακύρωση Κατακύρωση Κατακύρωση ----    σύναψη σύµβασηςσύναψη σύµβασηςσύναψη σύµβασηςσύναψη σύµβασης        

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν 

έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
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κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α)α)α)α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε 

περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 

µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,  

ββββ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από τον Επίτροπο του  

Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΥΠ.Υποδοµών &Μεταφορών, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και   

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση 

του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρµόδια 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση 
 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι τις είκοσι τις είκοσι τις είκοσι 

(20)(20)(20)(20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και 

ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

3.43.43.43.4 Προδικαστικές Προσφυγές Προδικαστικές Προσφυγές Προδικαστικές Προσφυγές Προδικαστικές Προσφυγές ----    Προσωρινή ∆ικαστική ΠροστασίαΠροσωρινή ∆ικαστική ΠροστασίαΠροσωρινή ∆ικαστική ΠροστασίαΠροσωρινή ∆ικαστική Προστασία    

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νοµοθεσίας της Ευρωπαnκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται 

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 

νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε 

περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για 

την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά 

µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε 

αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
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γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της 

πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά12121212        µέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 

εγκεκριµένων πιστοποιητικών13131313.... 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα 

στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε 

αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 

απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία 

διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα 

µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα 

προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 

πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της 

                                                
12 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
13 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του 

παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την 

προσφυγή και δεν µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή 

ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 14141414 

Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης, 

αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής 

και κοινοποιείται αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω της πλατφόρµας του 

ΕΣΗ∆ΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. 

Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ έως πέντε 

(5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προpπόθεση για την 

άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης 

της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου 

δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η 

αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 

ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 

συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 

συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση 

της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία 

δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί 

της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την 

προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την 

κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα 

στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

                                                
14  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, 
όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
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3.53.53.53.5    Ματαίωση ∆ιαδικασίαςΜαταίωση ∆ιαδικασίαςΜαταίωση ∆ιαδικασίαςΜαταίωση ∆ιαδικασίας    

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 

αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 

∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του 

αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  

4444. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     

4.14.14.14.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, πΕγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, πΕγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, πΕγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)ροκαταβολής)ροκαταβολής)ροκαταβολής)    

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 

περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία 

της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το 

περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 

Παράρτηµα Γ’ της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της 

αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν 

ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό που 

καλύπτεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο 

εγγύησης προκαταβολής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 

Παράρτηµα Γ’ της ∆ιακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης 

προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να 

χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1. της παρούσας 

(τρόπος πληρωµής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο 

σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  
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****ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης τκαλής εκτέλεσης τκαλής εκτέλεσης τκαλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου ης προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου ης προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου ης προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου 

χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
 

4.2 4.2 4.2 4.2     Συµβατικό Πλαίσιο Συµβατικό Πλαίσιο Συµβατικό Πλαίσιο Συµβατικό Πλαίσιο ----    Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Εφαρµοστέα Νοµοθεσία     

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.34.34.34.3    Όροι εκτέλεσης της σύµβασηςΌροι εκτέλεσης της σύµβασηςΌροι εκτέλεσης της σύµβασηςΌροι εκτέλεσης της σύµβασης    

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 

του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.44.44.44.4    ΥπεργολαβίαΥπεργολαβίαΥπεργολαβίαΥπεργολαβία    

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε 

υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.24.4.24.4.24.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην 

εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή 

των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 

απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα 

σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός 

υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 

Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των 

τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 

θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην 

περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε προσκοµίσει και αναφορικά µε τον αρχικό 

υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία τα οποία θα αξιολογηθούν αρµοδίως 

ώστε να γίνει αποδεκτή ή µη η ανωτέρω αντικατάσταση. 

4.4.34.4.34.4.34.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για 

τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε 

τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 
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τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, 

προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή 

τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.54.54.54.5    Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της     

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προpποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της 

Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/15151515    ----16161616    

4.64.64.64.6    ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης        

4.6.14.6.14.6.14.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προpποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 

εφόσον: 

αααα) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης  

β)β)β)β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από 

τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, 

θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γγγγ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 

των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 

οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5.5.5.5.    ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      

                Τιµές (Τιµές (Τιµές (Τιµές (ΚΑΥΣΙΜΑ)ΚΑΥΣΙΜΑ)ΚΑΥΣΙΜΑ)ΚΑΥΣΙΜΑ)    
  Οι τιµές προσφοράς για τα καύσιµα θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης 

λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη 

συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα 

του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους. 

        Λόγω του ότι στο σύστηµα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού 

                                                
15 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ  ́της παρ. 11 του άρθρου 221, η 
οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
16 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην 
περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της 
σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες 
αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και 
τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε 
θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
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έκπτωσης και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι 

συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) 

δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού 

της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην 

παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος.   

 

 Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

1)Τιµή αναφοράς πετρελαίου θέρµανσης: ……… 

2)Τιµή αναφοράς Πετρέλαιο κίνησης για οχήµατα(πετρέλαιο κίνησης 

 µε βοιντίζελ:…. 

3) Τιµή αναφοράς αµόλυβδη βενζίνη για τα οχήµατα:…… 

4) Τιµή αναφοράς πετρέλαιο κίνησης χωρίς πρόσµιξη bio-diesel για Η/Ζ:…… 

 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής 10% 

για το πετρέλαιο θέρµανσης του Αερ/να Καστοριάς: Στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή 

προσφοράς 0,748 - (0,748 x 10%) = 0,673€.  

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, 

έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά 

υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

της οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος ∆’, σε µορφή pdf.    

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση της προµήθειας  

µέχρι και εντός των δεξαµενών  που αναφέρονται (τόποι παράδοσης), θα 

αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.  

Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, 

εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο 

του πέντε.  

• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 

τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

• Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλµένος    Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.).  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

- Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από 

περισσότερα του ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα 

δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά.  

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή εκτός Φ.Π.Α. 

του προσφεροµένου είδους.  

Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά 

την προpπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεως. επί ποινή απορρίψεως. επί ποινή απορρίψεως. επί ποινή απορρίψεως.     

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα 
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χαµηλές, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους από τους οικονοµικούς φορείς 

να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις 

µπορεί να αφορούν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, τις 

επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοnκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την παροχή των προnόντων, την πρωτοτυπία των 

προτεινοµένων αγαθών κλπ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. 88 του Ν. 

4412/2016.  
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 

προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

    

5.15.15.15.1    Τρόπος Τρόπος Τρόπος Τρόπος πληρωµήςπληρωµήςπληρωµήςπληρωµής        

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των 

παρεχοµένων ειδών καυσίµων (ο εν λόγω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και 

στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων), Η πληρωµή του συµβατικού 

τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωµή 

- Η πληρωµή θα σύµφωνα µε τις οικείες ισχύουσες διατάξεις και 

διαδικασίες, ως εξής :  µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική 

παραλαβή των καυσίµων έναντι δελτίου αποστολής, τιµολογίου(µε την 

εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή της 

προµήθειας) καθώς και πιστοποιητικού της περιφέρειας όπου θα βρίσκεται η 

έδρα του αναδόχου για τη µέση λιανική τιµή πώλησης του κάθε είδους κατά την 

ηµέρα  παράδοσής του και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει 

κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους.  

- Επειδή η παράδοση των καυσίµων θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις 

προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, θα εκδίδεται τιµολόγιο του 

προµηθευτή αµέσως µετά την παράδοση του καυσίµου.  

- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 

2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & 

Οικονοµικών.  

- Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4152/13.   

- Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η 

αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η 

Ευρωπαnκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8 

επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. Ζ΄: περί 

«Καθυστερήσεων Πληρωµών»). 

-  

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., για την παράδοση της προµήθειας  στον τόπο και µε τον τρόπο που 
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προβλέπεται στην παρούσα. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α)α)α)α) Κράτηση 0,07%0,07%0,07%0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 παρ.3 έβδοµο εδάφιο του Ν.4013/2011 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του Ν.4605/2019), 

ββββ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, 

γγγγ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης 

υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016).  

δδδδ) Κράτηση ύψους 1% ν.2198/94,αρθ.55ύψους 1% ν.2198/94,αρθ.55ύψους 1% ν.2198/94,αρθ.55ύψους 1% ν.2198/94,αρθ.55 Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

 

5.25.25.25.2    Κήρυξη οικονοµικού φορέαΚήρυξη οικονοµικού φορέαΚήρυξη οικονοµικού φορέαΚήρυξη οικονοµικού φορέα    εκπτώτου εκπτώτου εκπτώτου εκπτώτου ----    Κυρώσεις Κυρώσεις Κυρώσεις Κυρώσεις     

5.2.1. Ο5.2.1. Ο5.2.1. Ο5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος17171717        από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 

που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις 

ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 

σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 

συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει 

συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 

θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας 

συµµόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά 

από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

αααα) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

ββββ) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που 

δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε 

κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται 

από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης 

της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι 

της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας [η 

                                                
17 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής]. 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη 

λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 

που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και 

για πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης18181818....    

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α)α)α)α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει 

το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση 

τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

ββββ) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 

ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,. 

γ)γ)γ)γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 

σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές 

προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες 

παρατάσεις αυτής και µε την προpπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πληµµελή εκτέλεση των 

συµβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη. Το 

σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει 

το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης, εκτός αν αιτιολογηµένα η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή 

του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο 

5.35.35.35.3    ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων19191919            

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα 

εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη 

συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των 

συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 

(30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως 

αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις 

                                                
18  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 
4605/2019.  
19 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.45.45.45.4    ∆ικαστική επίλυση διαφορών∆ικαστική επίλυση διαφορών∆ικαστική επίλυση διαφορών∆ικαστική επίλυση διαφορών    

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις 

συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται 

µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, 

στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 

1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201620202020.... Πριν από την άσκηση της 

προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

6....    ΕΙ∆ΕΙ∆ΕΙ∆ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ     

6.16.16.16.1  Παρακολούθηση της ΣύµβασηςΠαρακολούθηση της ΣύµβασηςΠαρακολούθηση της ΣύµβασηςΠαρακολούθηση της Σύµβασης    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα 

διενεργείται από επιτροπή που θα συγκροτηθεί (ανά Αερολιµένα όπου 

απαιτείται) µε απόφαση της Α.Α.21212121, , , , η οποία και θα εισηγείται στο αρµόδιο 

αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως 

άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.26.1.26.1.26.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της [ιδίως σε συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε 

ηµερήσια βάση] να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε 

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση ιδίως σε 

περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση 

φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί 

ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του 

αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία 

                                                
20   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 
4605/2019.  
21  Πρβλ. άρθρο 216, παρ. 1, όπως  τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4608/2019 
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που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές 

προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης τηρείται από τον ανάδοχο 

ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου 

της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και 

ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την 

εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση 

των όρων της σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για 

την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.26.26.26.2  ∆ιάρκεια σύµβασ∆ιάρκεια σύµβασ∆ιάρκεια σύµβασ∆ιάρκεια σύµβασης22222222     

6.6.6.6.2.1.2.1.2.1.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

έως και κάλυψης των ποσοτήτων των προς   προµήθεια ειδών.κάλυψης των ποσοτήτων των προς   προµήθεια ειδών.κάλυψης των ποσοτήτων των προς   προµήθεια ειδών.κάλυψης των ποσοτήτων των προς   προµήθεια ειδών.    

6.2.26.2.26.2.26.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από  

αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  ύστερα από σχετικό αίτηµα 

του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 

αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου23232323.... Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 

της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος24242424     Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 

4412/201625252525    και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.36.36.36.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 26262626    

6.3.16.3.16.3.16.3.1 Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, (ανά Αερολιµένα όπου απαιτείται) 

σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

6.3.26.3.26.3.26.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και 

ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: αααα) 

είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινοµένου 

οργάνου, β)β)β)β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη 

                                                
22 Άρθρα 206, 209 217 του ν. 4412/2016 
23 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016 
24 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
25  Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 
26  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του 
ν.4605. 
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των παρεχοµένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 

και 4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.  

6.3.36.3.36.3.36.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, 

συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 

γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.46.3.46.3.46.3.4 Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

αααα) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε 

αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε 

έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς 

τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

απόφαση.  

ββββ) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη 

απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες 

υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 220.  

6.3.56.3.56.3.56.3.5 Αν το πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο µε 

παρατηρήσεις της παραγράφου 3 δεν έχει εκδοθεί µέσα στο προβλεπόµενο από 

τη σύµβαση  χρονικό διάστηµα, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια.  

6.3.66.3.66.3.66.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση 

έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου 

αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και 

τα µέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 

σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.». 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 11 

περ. δ’ του άρθρου 22127272727    του ν. 4412/2016.28282828....    

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία 

λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 

                                                
27  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του 
ν.4608/2019, με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
28 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού 

χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

207 του  ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς 

να παραδοθεί η προµήθεια  , ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο  προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 

προµήθεια, τον τόπο παράδοσης  και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει την προµήθεια  , τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

 

 

 

Μετά από κάθε προσκόµιση της προµήθειας στην δεξαµενή υποδοχής 

αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 

θεωρηµένο από τον υπεύθυνο, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία 

προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της 

οποίας προσκοµίστηκε. 

 

6.46.46.46.4  Απόρριψη παραδοτέων Απόρριψη παραδοτέων Απόρριψη παραδοτέων Απόρριψη παραδοτέων ––––    Αντικατάσταση Αντικατάσταση Αντικατάσταση Αντικατάσταση 29292929        

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 

υπηρεσιών µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών 

µε άλλες, που να είναι σύµφωνες µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 

προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 

µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής 

διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα 

µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, 

λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν µέσα στην 

προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

6.56.56.56.5    Καταγγελία της σύµβασηςΚαταγγελία της σύµβασηςΚαταγγελία της σύµβασηςΚαταγγελία της σύµβασης----    Υποκατάσταση αναδόχουΥποκατάσταση αναδόχουΥποκατάσταση αναδόχουΥποκατάσταση αναδόχου        

6.6.16.6.16.6.16.6.1  Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος 

καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην 

παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 

µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης,  

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.  

 

                                                
29 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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6.6.26.6.26.6.26.6.2  Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 

διατάξεις νόµου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει 

µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.6.36.6.36.6.36.6.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, 

µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να 

του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου  

αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προpποθέσεις και βάσει της προσφοράς 

που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).30303030                                  
                             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

                                                
30  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά 
τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του 
αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι 
εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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                                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α)ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 2020 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 

   

1.1 Αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής 

είναι οι τεχνικοί όροι που αφορούν την  

προμήθεια καυσίμων κίνησης για  τις 

Μονάδες της ΥΠΑ για το 2020. Τα προς 

προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα: 

 

- Βενζίνη Αμόλυβδη 

- Πετρέλαιο Κίνησης και  

- Πετρέλαιο  Κίνησης χωρίς βιοντίζελ   

ΝΑΙ   

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1  Η συχνότητα, οι ελάχιστες και μέγιστες 

ποσότητες παραγγελίας για τις επί μέρους 

παραδόσεις καθορίζονται ανά Μονάδα στον 

πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι 

της διακήρυξης. Οι σχετικές παραγγελίες θα 

δίδονται από τις αντίστοιχες Μονάδες που 

θα παραλαμβάνουν ή από αυτές που έχουν 

τη διοικητική μέριμνα. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης δεξαμενών στις Οργανικές 

Μονάδες της ΥΠΑ, ο ανάδοχος θα 

υποχρεούται να παρέχει καύσιμα μέσω των 

κατά τόπους πρατηρίων. 

 

ΝΑΙ 

  

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

ασφαλίσει για κάθε ατύχημα σε 

ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες 

από το κράτος τον οδηγό και γενικά το 

εργατικό προσωπικό που εκτελεί την 

εργασία παράδοσης καυσίμου, εκτός αν 

αυτό υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις 

οπότε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις 

κατά νόμο επιβαλλόμενες εισφορές του 

προμηθευτού. Ακόμη οφείλει να  

χρησιμοποιεί αποκλειστικά ασφαλισμένα 

οχήματα, εφοδιασμένα με δελτίο ΚΤΕΟ και 

πιστοποίηση μεταφοράς επικίνδυνων 

φορτίων  ADR.H ΥΠΑ δεν έχει καμιά 

ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος κατά 

ΝΑΙ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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την παράδοση καυσίμων.  

 

 

 

 

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 Η ποιότητα του καυσίμου θα είναι  

σύμφωνη με τις ακόλουθες τεχνικές 

προδιαγραφές: 

  

• Βενζίνη αμόλυβδη 95 RΟΝ                          

(θα καλύπτει τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 

147/2015, ΦΕΚ 293/Β/2016, «Καύσιμα 

Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη Βενζίνη-

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών») 

 

• Πετρέλαιο κίνησης * 

(θα καλύπτει τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 

76/2016, ΦΕΚ 4217/Β /2016 και  ΦΕΚ 

241/B /2017, «Πετρέλαιο εσωτερικής 

Καύσης Diesel που χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο κινητήρων-Απαιτήσεις και 

Μέθοδοι Δοκιμών») 

 

 

ΝΑΙ   

4.2  Η ποιότητα του παραδιδόμενου 

καυσίμου θα ελέγχεται με δειγματοληψία 

που θα γίνεται από την επιτροπή 

παραλαβής. Για τον σκοπό αυτό θα 

χρησιμοποιούνται δύο κατάλληλα και όμοια 

ειδικά δοχεία (δείγμα – αντιδείγμα) που θα 

προσκομίζει ο προμηθευτής για κάθε είδος 

καυσίμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  

ΦΕΚ Β' 462/24-2-2016<Διαδικασίες 

δειγματοληψίας ,εξέτασης και 

γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη 

δειγμάτων υγρών καυσίμων > 

ΝΑΙ   

4.3  Η πλήρωση θα γίνεται πρίν την 

μετάγγιση του καυσίμου. Η σφράγιση των 

δοχείων θα γίνεται παρουσία του 

εκπροσώπου της προμηθεύτριας εταιρείας. 

Στα δοχεία θα επικολλάται ταινία όπου θα 

αναγράφεται η ημερομηνία η ώρα και ο 

τόπος της μετάγγισης, το είδος και η 

ποσότητα του καυσίμου, τα 

ονοματεπώνυμα με υπογραφές του 

εκπροσώπου της εταιρείας (δύναται να 

είναι και ο οδηγός του βυτιοφόρου) και του 

προέδρου της  επιτροπής παραλαβής καθώς 

και ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου 

οχήματος.   

ΝΑΙ   

4.4 Τα δοχεία (δείγματα) θα αποστέλλονται 

για ανάλυση σε αρμόδιο αναγνωρισμένο 

ΝΑΙ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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εργαστήριο, από την επιτροπή παραλαβής 

καυσίμων. Τα έτερα δοχεία (αντιδείγματα) 

θα φυλάσσονται σε κατάλληλο χώρο της 

Υπηρεσίας για πιθανό περαιτέρω έλεγχο εάν 

απαιτηθεί.  

4.5  Σε περίπτωση που η δειγματοληψία 

αποδειχθεί ότι δεν είναι σύμφωνη με την 

αιτούμενη ποιότητα των καυσίμων  τότε η 

Υπηρεσία θα προβαίνει στην κατάπτωση  

ποσού που αντιστοιχεί στην υπό δείγμα 

ποσότητα από το λαβείν του δικαιούχου 

ΝΑΙ   

4.6  Η ογκομέτρηση του παραδιδόμενου 

καυσίμου θα γίνεται με ευθύνη της 

επιτροπής παραλαβής και με διαδικασία 

που κάθε Μονάδα θα συμφωνεί με τον 

προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

4.7 Το καύσιμο θα παραδίδεται με 

ογκομέτρηση  ανοιγμένη στους 15 βαθμούς 

Κελσίου που θα προκύπτει σε περίπτωση 

ελλείψεως κατάλληλου μετρητού με 

θερμομέτρηση και πίνακες μετατροπής της 

εταιρείας που προμηθεύει το καύσιμο. 

ΝΑΙ   

5. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται με μέριμνά 

του να φροντίζει έγκαιρα για τον εφοδιασμό 

του οχήματος και του προσωπικού με 

άδειες εισόδου εφόσον απαιτούνται για την 

παράδοση του καυσίμου σε ελεγχόμενη 

περιοχή. 

ΝΑΙ   

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

6.1  Η Υπηρεσία υποχρεούται να διαθέτει 

στον τόπο παράδοσης καυσίμου σε 

δεξαμενή τα μέσα πυροπροστασίας  που 

προβλέπει το ΠΔ. 118/2006 άρθρο 12 και να 

τηρεί τους λοιπούς όρους ασφαλείας του 

ιδίου ΠΔ. Επίσης υποχρεούται να χορηγεί τις 

απαιτούμενες ως άνω άδειες εισόδου. 

ΝΑΙ   

6.2 Κάθε Μονάδα της ΥΠΑ όπου θα 

παραδίδεται καύσιμο με μέριμνά της ή η 

αντίστοιχη στην οποία ανήκει διοικητικά, με 

μέριμνά της θα διαθέτει επί τόπου 

εγκεκριμένους ογκομετρικούς πίνακες των 

δεξαμενών, τους οποίους θα θέσει υπόψη 

του προμηθευτού και θα διαθέτει η 

επιτροπή παραλαβής που συστήνεται με 

ευθύνη της αντίστοιχης Μονάδας ή από 

άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο της ΥΠΑ. 

ΝΑΙ   

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

7.1 Το καύσιμο θα μεταφέρεται με μέσα 

και δαπάνες του προμηθευτού στα 

αναφερόμενα σημεία και θα 

μεταγγίζεται σε υπάρχουσες δεξαμενές 

ΝΑΙ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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με την αντλία του βυτιοφόρου και με 

μάνικες ικανού μήκους με τις οποίες θα 

είναι εφοδιασμένο το όχημα, αφού ο 

προμηθευτής λάβει γνώση των τοπικών 

συνθηκών. 

8 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.1 Το χρησιμοποιούμενο εκάστοτε 

βυτιοφόρο θα είναι εφοδιασμένο με 

κατάλληλη άδεια κυκλοφορίας και θα 

διαθέτει ισχύοντα πίνακα ελέγχου 

ασφαλείας (CHECK LIST) της εταιρίας 

πετρελαιοειδών από την οποία 

προμηθεύεται το καύσιμο 

 

ΝΑΙ   

9.ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραδίδει σε κάθε Μονάδα τις 

αναφερόμενες στον επισυναπτόμενο 

πίνακα, στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, 

ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες ανά είδος 

καυσίμου και για τον αναφερόμενο αριθμό 

παραδόσεων ετησίως.  

 

ΝΑΙ   

9.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραδίδει τις αιτούμενες από τον εκάστοτε 

αερολιμένα ποσότητες, στα σημεία που 

κάθε φορά θα του υποδειχθούν. Ο 

εφοδιασμός  των οχημάτων από καύσιμα θα 

γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες  

και η παράδοσή τους θα γίνεται στο 

πρατήριο του προμηθευτή και μέχρι 

εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της 

σύμβασης που θα υπογραφεί και δεν 

μπορεί να ξεπεραστεί.     

ΝΑΙ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Β) ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2020 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 

   

1.2 Αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής 

είναι οι τεχνικοί όροι που αφορούν την  

προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για 

τις Μονάδες της ΥΠΑ για το 2020.  

 

ΝΑΙ   

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1  Η συχνότητα, οι ελάχιστες και μέγιστες 

ποσότητες παραγγελίας για τις επί μέρους 

παραδόσεις καθορίζονται ανά Μονάδα στον 

πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι 

της διακήρυξης. Οι σχετικές παραγγελίες θα 

δίδονται από τις αντίστοιχες Μονάδες που 

θα παραλαμβάνουν ή από αυτές που έχουν 

τη διοικητική μέριμνα. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης δεξαμενών στην Κεντρική 

Υπηρεσία ή στις Οργανικές Μονάδες της 

ΥΠΑ, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να 

παρέχει καύσιμα μέσω των κατά τόπους 

πρατηρίων. 

 

 

ΝΑΙ 

  

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

ασφαλίσει για κάθε ατύχημα σε 

ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες 

από το κράτος τον οδηγό και γενικά το 

εργατικό προσωπικό που εκτελεί την 

εργασία παράδοσης καυσίμου, εκτός αν 

αυτό υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις 

οπότε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις 

κατά νόμο επιβαλλόμενες εισφορές του 

προμηθευτού. Ακόμη οφείλει να  

χρησιμοποιεί αποκλειστικά ασφαλισμένα 

οχήματα, εφοδιασμένα με δελτίο ΚΤΕΟ και 

πιστοποίηση μεταφοράς επικίνδυνων 

φορτίων  ADR. 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ   
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4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 Η ποιότητα του καυσίμου θα είναι  

σύμφωνη με τις ακόλουθες τεχνικές 

προδιαγραφές: 

 

• Πετρέλαιο Θέρμανσης  

(θα καλύπτει τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 

467/2002, ΦΕΚ 1531/Β /2003 

«Προδιαγραφές και Μέθοδοι ελέγχου 

του πετρελαίου θέρμανσης» και στην 

Υπουργική Απόφαση 468/2002, ΦΕΚ 

1273/Β /2003, «Διαδικασίες 

Χρωματισμού και Ιχνηθέτησης του 

Πετρελαίου Θέρμανσης»)  

 

ΝΑΙ   

4.2  Η ποιότητα του παραδιδόμενου 

καυσίμου θα ελέγχεται με δειγματοληψία 

που θα γίνεται από την επιτροπή 

παραλαβής. Για τον σκοπό αυτό θα 

χρησιμοποιούνται δύο κατάλληλα και όμοια 

ειδικά δοχεία (δείγμα – αντιδείγμα) που θα 

προσκομίζει ο προμηθευτής για κάθε είδος 

καυσίμου. 

ΝΑΙ   

4.3  Η πλήρωση θα γίνεται κατά την 

μετάγγιση του καυσίμου. Η σφράγιση των 

δοχείων θα γίνεται παρουσία του 

εκπροσώπου της προμηθεύτριας εταιρείας. 

Στα δοχεία θα επικολλάται ταινία όπου θα 

αναγράφεται η ημερομηνία η ώρα και ο 

τόπος της μετάγγισης, το είδος και η 

ποσότητα του καυσίμου, τα 

ονοματεπώνυμα με υπογραφές του 

εκπροσώπου της εταιρείας (δύναται να 

είναι και ο οδηγός του βυτιοφόρου) και του 

προέδρου της  επιτροπής παραλαβής καθώς 

και ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου 

οχήματος.   

ΝΑΙ   

4.4 Τα δοχεία (δείγματα) θα αποστέλλονται 

για ανάλυση σε αρμόδιο αναγνωρισμένο 

εργαστήριο, από τον προμηθευτή. Τα έτερα 

δοχεία (αντιδείγματα) θα φυλάσσονται σε 

κατάλληλο χώρο της Υπηρεσίας για πιθανό 

περαιτέρω έλεγχο εάν απαιτηθεί. Ο 

προμηθευτής με κάθε παράδοση θα δίνει 

και δελτίο συμφωνίας της ποιότητας του 

καυσίμου προς τις προδιαγραφές της 

σύμβασης 

ΝΑΙ   

4.5  Σε περίπτωση που η δειγματοληψία 

αποδειχθεί ότι δεν είναι σύμφωνη με την 

αιτούμενη ποιότητα των καυσίμων  τότε η 

Υπηρεσία θα προβαίνει στην κατάπτωση  

ποσού που αντιστοιχεί στην υπό δείγμα 

ποσότητα από το λαβείν του δικαιούχου 

ΝΑΙ   
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4.6  Η ογκομέτρηση του παραδιδόμενου 

καυσίμου θα γίνεται με ευθύνη της 

επιτροπής παραλαβής και με διαδικασία 

που κάθε Μονάδα θα συμφωνεί με τον 

προμηθευτή. 

 

ΝΑΙ   

4.7 Το καύσιμο θα παραδίδεται με 

ογκομέτρηση  ανοιγμένη στους 15 βαθμούς 

Κελσίου που θα προκύπτει σε περίπτωση 

ελλείψεως κατάλληλου μετρητού με 

θερμομέτρηση και πίνακες μετατροπής της 

εταιρείας που προμηθεύει το καύσιμο. 

 

ΝΑΙ   

5. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται με μέριμνά 

του να φροντίζει έγκαιρα για τον εφοδιασμό 

του οχήματος και του προσωπικού με 

άδειες εισόδου εφόσον απαιτούνται για την 

παράδοση του καυσίμου σε ελεγχόμενη 

περιοχή. 

 

ΝΑΙ   

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

6.1  Η Υπηρεσία υποχρεούται να διαθέτει 

στον τόπο παράδοσης καυσίμου σε 

δεξαμενή τα μέσα πυροπροστασίας  που 

προβλέπει το ΠΔ. 118/2006 άρθρο 12 και να 

τηρεί τους λοιπούς όρους ασφαλείας του 

ιδίου ΠΔ. Επίσης υποχρεούται να χορηγεί τις 

απαιτούμενες ως άνω άδειες εισόδου. 

ΝΑΙ   

6.2 Κάθε Μονάδα της ΥΠΑ όπου θα 

παραδίδεται καύσιμο με μέριμνά της ή η 

αντίστοιχη στην οποία ανήκει διοικητικά, με 

μέριμνά της θα διαθέτει επί τόπου 

εγκεκριμένους ογκομετρικούς πίνακες των 

δεξαμενών, τους οποίους θα θέσει υπόψη 

του προμηθευτού και θα διαθέτει η 

επιτροπή παραλαβής που συστήνεται με 

ευθύνη της αντίστοιχης Μονάδας ή από 

άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο της ΥΠΑ. 

ΝΑΙ   

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

7.2 Το καύσιμο θα μεταφέρεται με μέσα 

και δαπάνες του προμηθευτού στα 

αναφερόμενα σημεία και θα 

μεταγγίζεται σε υπάρχουσες δεξαμενές 

με την αντλία του βυτιοφόρου και με 

μάνικες ικανού μήκους με τις οποίες θα 

είναι εφοδιασμένο το όχημα, αφού ο 

προμηθευτής λάβει γνώση των τοπικών 

συνθηκών. 

 

ΝΑΙ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΩΜΙΕ465ΧΘΞ-Ω6Ν
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8 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.1 Το χρησιμοποιούμενο εκάστοτε 

βυτιοφόρο θα είναι εφοδιασμένο με 

κατάλληλη άδεια κυκλοφορίας και θα 

διαθέτει ισχύοντα πίνακα ελέγχου 

ασφαλείας (CHECK LIST) της εταιρίας 

πετρελαιοειδών από την οποία 

προμηθεύεται το καύσιμο 

 

ΝΑΙ   

9.ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραδίδει σε κάθε Μονάδα τις 

αναφερόμενες στον επισυναπτόμενο 

πίνακα, στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, 

ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες ανά είδος 

καυσίμου και για τον αναφερόμενο αριθμό 

παραδόσεων ετησίως.  

 

ΝΑΙ   

9.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραδίδει τις αιτούμενες από τον εκάστοτε 

αερολιμένα ποσότητες, στα σημεία που 

κάθε φορά θα του υποδειχθούν.   

 

ΝΑΙ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΩΜΙΕ465ΧΘΞ-Ω6Ν
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                                                                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’    
                          ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΙΙΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται) 

-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

……………………… υπέρ της εταιρείας ………………………… ∆/νση ……………, µε 

Α.Φ.Μ. ……..………………, για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό 

της ……………………………… για την προµήθεια ………………………. σύµφωνα µε 

την υπ’ αριθ. …………………... διακήρυξη. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον 

χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 

δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προpπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 

µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια 

άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ    

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΩΜΙΕ465ΧΘΞ-Ω6Ν
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    

    

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                 ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται) 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, 

υπέρ της εταιρείας ………………….… ∆/νση ……………….., µε Α.Φ.Μ. ……………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της ………………….. (αριθµός και 

τίτλος) Σύµβασης που θα υπογράψει µαζί σας για την προµήθεια 

………………………………… (αρ. απόφασης κατακύρωσης ……………) και το οποίο 

ποσό καλύπτει το 5% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας………………… ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 

δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προpπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 

µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΙΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                            ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………………………    

ΕΥΡΩ   …………. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

……………… (και ολογράφως) ………….……….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας …………………….., 

∆\νση…………………………, µε Α.Φ.Μ. …………………………, για τη λήψη 

προκαταβολής ίσης µε το ..…… %, της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ ……………. 

ΕΥΡΩ της ………………….. (αριθµός και τίτλος) Σύµβασης, που υπέγραψε µαζί 

σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια …..…………………….. (αρ. απόφασης 

κατακύρωσης …………), πλέον τόκων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 

72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 

επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 

µας καµιά ισχύ. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
 

                                                                                                                            ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     

                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ     

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                       ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                       ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                       ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                           

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   

                                                                                                                                

ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΒΒΒΒΒΒΒΒ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΗΗΗΗΗΗΗΗ         ΝΝΝΝΝΝΝΝ οοοοοοοο         

        

Για την προµήθεια   καυσίµων ‘……………………………‘……………………………‘……………………………‘…………………………… ‘’   για τις ανάγκες   

(ΑΕΡ/ΝΑ)………..   

   

             Στο Ελληνικό σήµερα την ………………… ηµέρα ……….. του έτους …………… 

στα γραφεία της Υπηρεσίας  Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ.   Γεωργίου 1, 

Ελληνικό, οι υπογεγραµµένοι, αφενός ο ……………………. 

………………………………της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που 

εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, το Ελληνικό 

∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία  ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………  νοµίµως 

εκπροσωπούµενη από τον κ. ……………………………. συµφώνησαν και 

συναπεδέχθησαν τα εξής : 

       Με την υπ’ αριθµ. ∆11/Ε/………… απόφαση ανατέθηκε  η προµήθεια  

‘’……………… ‘’  για τις ανάγκες των µονάδων της Υ.Π.Α ………. 

Αριθµός ανάληψης  

  Α)∆Ο∆/…………………Αριθµός καταχώρησης ……………… 

 Β)∆Ο∆/  …………………….. Αριθµός καταχώρησης………….     

       Κατόπιν τούτου ο κ……………………….. µε την ανωτέρω ιδιότητά του, 

αναθέτει στην εταιρεία «………………………….» που στο εξής θα ονοµάζεται στην 

παρούσα σύµβαση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ, την υπόψη προµήθεια που αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 1ο, την οποία αυτή αναλαµβάνει µε τους κατωτέρω 

όρους και συµφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο    

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ––––    ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ––––    ΑΞΙΑΑΞΙΑΑΞΙΑΑΞΙΑ    

Η ποσότητα και τα είδη της προµήθειας ορίζονται ως κάτωθι:  
 

    Είδος : 

     Έκπτωση (    %)επί της 

εκάστοτε διαµορφούµενης, 

µέσης λιανικής τιµής πώλησης 

του Παρατηρητηρίου τιµών 

τουΥπουργείου Ανάπτυξης για 

την περιφέρεια ……..……………… 

 

Συνολική προσφερόµενη 

τιµή µε ΦΠΑ 24% 

 ΛΙΤΡΑ 
0% 

(µηδέν τοις εκατό) 

 

……………………….. € 
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        Οι συµβατικές ποσότητες µπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν σε συνάρτηση µε Οι συµβατικές ποσότητες µπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν σε συνάρτηση µε Οι συµβατικές ποσότητες µπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν σε συνάρτηση µε Οι συµβατικές ποσότητες µπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν σε συνάρτηση µε 

την εκάστοτε ηµερήσια τιµή ατην εκάστοτε ηµερήσια τιµή ατην εκάστοτε ηµερήσια τιµή ατην εκάστοτε ηµερήσια τιµή ανά λίτρο , χωρίς να ξεπεραστεί η συνολική νά λίτρο , χωρίς να ξεπεραστεί η συνολική νά λίτρο , χωρίς να ξεπεραστεί η συνολική νά λίτρο , χωρίς να ξεπεραστεί η συνολική 

συµβατική δαπάνη ή συνολική ποσότητα σε λίτρα.συµβατική δαπάνη ή συνολική ποσότητα σε λίτρα.συµβατική δαπάνη ή συνολική ποσότητα σε λίτρα.συµβατική δαπάνη ή συνολική ποσότητα σε λίτρα.  Η προµήθεια των καυσίµων  

θα γίνεται µε Βυτιοφόρα οχήµατα στους προκαθορισµένους τόπους παράδοσης 

είτε στην έδρα του πρατηριούχου κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία και 

αρχίζει από υπογραφής Σύµβασης   µε τµηµατικές παραδόσεις σύµφωνα µε τις 

ποσότητες που ζητήθηκαν. Οι τιµές πώλησης των καυσίµων είναι οι τιµές που 

προκύπτουν µετά την αφαίρεση, του ποσοστού έκπτωσης για το είδος καυσίµου, 

από την εκάστοτε διαµορφούµενη µέση λιανική τιµή πώλησης του κάθε είδους 

κατά την ηµέρα παράδοσής του,. Ως µέση τιµή λιανικής πώλησης ορίζεται η τιµή 

(εκτός ΦΠΑ) που αναρτάται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & 

Καταναλωτή), όπως καταγράφεται στα εβδοµαδιαία δελτία επισκόπησης Τιµών  

Καυσίµων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fuelprices.gr 

    

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο    

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ––––    ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ––––    ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ    

    

Η Ποιότητα του παραδιδόµενου υλικού πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χηµείο του 

Κράτους. 

Η παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή της Υ.Π.Α. 

Στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία κρίνει αναγκαία την διενέργεια ποιοτικού 

ελέγχου, τα δείγµατα (δείγµα και αντιδείγµα) θα λαµβάνονται αποκλειστικά και 

µόνο από τα βυτιοφόρα της προµηθεύτριας και θα αποστέλλονται για εξέταση, 

ανάλυση και γνωµάτευση στο Γενικό χηµείο του Κράτους του οποίου η 

γνωµάτευση είναι δεσµευτική για τον συµβαλλόµενο. Τα έξοδα της  εν λόγω 

γνωµάτευσης βαρύνουν τον προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο    

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗ    

    

Οι παραγγελίες δίδονται καθηµερινά και από ώρας 08.00 - 11.00 µετά την 

έναρξη ισχύος της σύµβασης και η παράδοση θα γίνεται εντός δύο (2) ηµερών 

από την παραγγελία, στις κατά τόπους εγκαταστάσεις της ΥΠΑ επί 

σφραγισµένων διαµερισµάτων βυτιοφόρου αυτοκινήτου από τις εγκαταστάσεις 

της προµηθεύτριας στους τόπους παράδοσης είτε(ειδικά για τα καύσιµα 

κίνησης) κατόπιν συνεννόησης µε τον Αερολιµένα για τον τόπο και τρόπο 

παραλαβής σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης θα καταβάλλεται προσπάθεια για παράδοση εντός της ηµέρας που 

έγινε η παραγγελία. 

                                                                                                                                                                                                                            

ΑΡΘΡΟ 4ΑΡΘΡΟ 4ΑΡΘΡΟ 4ΑΡΘΡΟ 4οοοο    

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από υπογραφής µέχρι κάλυψης των κάλυψης των κάλυψης των κάλυψης των 

ποσοτήτων των προς   προµήθεια ειδών.ποσοτήτων των προς   προµήθεια ειδών.ποσοτήτων των προς   προµήθεια ειδών.ποσοτήτων των προς   προµήθεια ειδών.    

    

ΑΡΘΡΟ 5ΑΡΘΡΟ 5ΑΡΘΡΟ 5ΑΡΘΡΟ 5οοοο    

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ––––    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    

    

1111.Η παραλαβή θα γίνεται µε µέριµνα της σχετικής µόνιµης ετήσιας 

επιτροπής της ΥΠΑ παρουσία και του υπόλογου καυσίµων της Υπηρεσίας. Η 

επιτροπή κατά τις σχετικές διατάξεις θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής 

(ποσοτικής – ποιοτικής) παραλαβής, το οποίο θα κοινοποιείται τόσο στον 

προµηθευτή όσο και στην αναθέτουσα αρχή. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται στο 100% της αξίας του τιµολογίου που 

αυτός θα προσκοµίσει, µετά την παράδοση της συµβατικής ποσότητας και την 

οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή.  Τα προκοµισθέντα από τον 

ανάδοχο νόµιµα  δικαιολογητικά πληρωµής είναι : 

•••• Παραστατικό διακίνησης των αγαθών (∆ελτίο Αποστολής) 

•••• Τιµολόγιο πώλησης  

•••• Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα 

•••• Πιστοποιητικό της εκάστοτε περιφέρειας  για τη µέση λιανική 

τιµή του είδους κατά την ηµέρα Παράδοσης. 

•••• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.           

Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την  Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την  Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την  Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την  

ηµέρηµέρηµέρηµέρα της παράδοσης του τιµολογίου.α της παράδοσης του τιµολογίου.α της παράδοσης του τιµολογίου.α της παράδοσης του τιµολογίου.         

Επίσης πρέπει στο Τιµολόγιο να αναγράφεται: 

••••  Η ώρα φόρτωσης του καυσίµου 

••••  Η Θερµοκρασία του καυσίµου κατά την φόρτωση σε βαθµούς  

Κελσίου 

••••     Ο Όγκος του καυσίµου σε λίτρα φυσικής θερµοκρασίας  

••••     Ο Όγκος του καυσίµου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε 

θερµοκρασία 15Ο C 

 2222.    Η προµήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 

- 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. 4 

του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 

- 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 

- 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

Οι κρατήσεις επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. 

 1,00%  Ν. 2198/94,αρθ.55 Παρακ. Φόρου Εισοδήµατος   

   Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προpπολογισµού ΥΠΑ έτους 

2020,2020,2020,2020,    ΑΛΕ ……ΑΛΕ ……ΑΛΕ ……ΑΛΕ ……                                                                            

    

ΑΡΘΡΟ 6ΑΡΘΡΟ 6ΑΡΘΡΟ 6ΑΡΘΡΟ 6οοοο    

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, ο προµηθευτής κατέθεσε την υπ’ αρ. 
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επιστολή της  Τράπεζας’’……………………… ποσού ……………………….. ΕΥΡΩ που 

αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής δαπάνης προµήθειας καυσίµων 

(…………………………………………….’) χωρίς ΦΠΑ.  Η ανωτέρω εγγύηση θα 

επιστραφεί µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας 

Σύµβασης, και εφ’ όσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση όλων των συµβατικών 

υποχρεώσεων, άλλως µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της ΥΠΑ επιβάλλεται 

η κατάπτωση αυτής ως ποινική ρήτρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ΑΡΘΡΟ 7ΑΡΘΡΟ 7ΑΡΘΡΟ 7οοοο    

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    
    

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις    του του του του  Ν. 4412/20164412/20164412/20164412/2016 όπως όπως όπως όπως 
αυτός ιαυτός ιαυτός ιαυτός ισχύει. 

Ως προς τα λοιπά θέµατα της παρούσας προµήθειας ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην υπ’ αρ. ∆11/Ε/…………………………………………………  ∆11/Ε/…………………………………………………  ∆11/Ε/…………………………………………………  ∆11/Ε/…………………………………………………  

απόφαση καταπόφαση καταπόφαση καταπόφαση κατακύρωσηςακύρωσηςακύρωσηςακύρωσης της οποίας η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ έλαβε γνώση και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στην και στην και στην και στην υπ’ αρ. 2./2020 ∆ιακήρυξη./2020 ∆ιακήρυξη./2020 ∆ιακήρυξη./2020 ∆ιακήρυξη για την 

προµήθεια Καυσίµων για τις Οργανικές µονάδες ΥΠΑΚαυσίµων για τις Οργανικές µονάδες ΥΠΑΚαυσίµων για τις Οργανικές µονάδες ΥΠΑΚαυσίµων για τις Οργανικές µονάδες ΥΠΑ,σε συνδυασµό µε την σε συνδυασµό µε την σε συνδυασµό µε την σε συνδυασµό µε την 

προσφοράπροσφοράπροσφοράπροσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια 

πρωτότυπα. 

Από τα τρία  πρωτότυπα της Σύµβασης, τα µεν δύο  κατατέθηκαν  στο 

αρµόδιο τµήµα της ΥΠΑ το δε άλλο έλαβε η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ        

                    ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ         ΣΙΟ         ΣΙΟ         ΣΙΟ                                                                                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ    
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                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’ 
 

                                     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ∆∆∆∆∆∆∆∆ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΓΓΓΓΓΓΓΓ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΑΑΑΑΑΑΑΑ         ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΝΝΝΝΝΝΝΝ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΣΣΣΣΣΣΣΣ         ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΦΦΦΦΦΦΦΦ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣ         ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΑΑΑΑΑΑΑΑ     

 
 
 
                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ 

              ΕΥΡΩΠΑ�ΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ        ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ  
 

     (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  ΣΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ∆ΙΑΓ/ΣΜΟ –

ΕΣΗ∆ΗΣ)    

Άρθρο 79 "Ευρωπαnκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης του ν. 4412/2016 

(147/A/08.08.2016), (ενσωµάτωση  στην εθνική έννοµη τάξη του 

άρθρου 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Το ΕΕΕΣ αποτελεί ενηµερωµένη 

υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986, η οποία 

υποβάλλεται από τους οικονοµικούς φορείς και συνιστά 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προpποθέσεις όπως 

ορίζονται στο ν. 4412/2016.       

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

……………………………… 

ΕΙΕΙΕΙΕΙ∆ΟΣ∆ΟΣ∆ΟΣ∆ΟΣ    

Προσφερόµενο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό % 

Αριθµητικά 

Προσφερόµενο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό % 

Ολογράφως 

  1) πετρελαίου 

θέρµανσης:  

   2) κίνησης για 

οχήµατα(πετρέλαιο 

κίνησης µε βιοντίζελ):     

   3) αµόλυβδη βενζίνη 

για τα οχήµατα:     

   4) και πετρέλαιο 

κίνησης χωρίς 

πρόσµιξη bio-diesel για 

Η/Ζ:     
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 100-239716

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090052005
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): WWW.YPA.GR
Πόλη: ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
Ταχ. κωδ.: 16777
Αρμόδιος επικοινωνίας: Κ.ΑΝΕΣΤΟΥ
Τηλέφωνο: 210-8916264
φαξ: 210 8916384
Ηλ. ταχ/μείο: d11e@hcaa.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 /2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ-Προμήθεια 
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
Σύντομη περιγραφή:
Ηλεκτρονικός ανοιχτός Διαγωνισμός άνω των ορίων µε σφραγισµένες προσφορές, για 
την προμήθεια «καυσίμων κίνησης, θέρμανσης για τις Οργανικές μονάδες ΥΠΑ», Το 
κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής .
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Α/Α 85667

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΩΜΙΕ465ΧΘΞ-Ω6Ν





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται ιδιότητα μέλους
Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 
να μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την 
πιστοποίηση γνησιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 
πιστοποίηση γνησιότητας
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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