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Έρνληαο ππ’ φςηλ:  

1. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

1.1 Σσλ άξζξσλ 41, 54 θαη 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄-98). 
1.2 Σνπ Ν.2800/2000 «Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Δεκφζηαο Σάμεο, ζχζηαζε 

Αξρεγείνπ Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄-41), φπσο ηζρχνπλ. 

1.3 Σνπ Ν.4249/2014 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζε Τπεξεζηψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ξχζκηζε ινηπψλ 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄-73), φπσο ηζρχνπλ. 

1.4 Σνπ Ν.1481/1984 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δεκφζηαο Σάμεο» (Α΄-152), φπσο ηζρχνπλ. 
1.5 Σσλ άξζξσλ 8 θαη επφκελα ηνπ Ν.1599/1986 «ρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε, θαζηέξσζε 

λένπ ηχπνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α'-75), φπσο ηζρχνπλ. 
1.6 Σνπ Ν.2286/95 (Α΄-19) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
1.7 Σνπ Ν.2690/1999 (Α΄-45) «Κχξσζε Κψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ. 
1.8 Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ελζσκάησζε ηεο 

(Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.9 Σνπ Ν.3861/2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
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Πξφγξακκα Δηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄-112) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρχνπλ. 

1.10 Σνπ Ν.3886/2010 «Δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ -
Ελαξκφληζε ηεο Ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
21εο Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 
Φεβξνπαξίνπ 1992 (!76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΕΚ ηνπ 
Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εοΔεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 
(Α΄-173), φπσο ηζρχεη. 

1.11 Σνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.3614/2007 «Επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ» (Α΄-267). 

1.12 Σνπ άξζξνπ 6 «Καηαλνκή πφξσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο» ηνπ Ν.2452/1996 «Ρχζκηζε ζεκάησλ πξνζθχγσλ θαηά 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1975/1991 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α'-283), φπσο 

ηζρχνπλ . 

1.13 Σνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» (Α΄-
248), φπσο ηζρχνπλ. 

1.14 Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.3193/2003 «Καλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Π.Α. 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄-266). 

1.15 Σνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 
θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄-204). 

1.16 Σνπ άξζξνπ 9 Ν. 4332 (Α΄-76 /9 Ηνπιίνπ 2015) «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Κψδηθα 
Ειιεληθήο Ιζαγέλεηαο - Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 4521/2014 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο 
ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
2011/98/ΕΕ ζρεηηθά κε ηελ εληαία δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ζηνπο 
πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ εληαίαο άδεηαο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ επηθξάηεηα θξάηνπο-
κέινπο θαη ζρεηηθά κε θνηλφ ζχλνιν δηθαησκάησλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηξίηεο 
ρψξεο πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζε θξάηνο-κέινο θαη 2014/36/ΕΕ ζρεηηθά κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ επνρηαθή 
εξγαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.17 Σνπ άξζξνπ 35 Ν.4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Ειεγθηηθφ πλέδξην» 

(Α΄-52), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

1.18 Σσλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4146/2013 «Δηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ 
Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Επελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄-
90). 

1.19 Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4152/2013 «Επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 
4093/2012 θαη 4127/2013» (Α΄-107). 

1.20 Σνπ Ν.4155/2013 «Εζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (Α΄-120), φπσο ηζρχνπλ. 

1.21 Σσλ άξζξσλ 1 έσο 3 ηνπ Ν.4250/2014 «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε 
Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄- 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α΄-74). 

1.22 Σνπ αξηζ. 9 ηνπ Ν.4205/2013 (Α΄-242) «Ηιεθηξνληθή επηηήξεζε ππφδηθσλ, θαηάδηθσλ 
θαη θξαηνχκελσλ ζε άδεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.23 Σνπ Ν.4172/13 (Α΄-167) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 
Ν.4046/2012, ηνπ Ν. 4093/2012 θαη ηνπ Ν. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.24 Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.25 Σνπ Ν.4412/2016 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)», (Α΄-147) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν.4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 



Αλήθεη ζηελ ππ’ αξηζ. 2/2019 Γηαθήξπμε ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ 

 3 

δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
(Α΄-171).   

1.26 Σνπ Ν. 4488/2017 ( Α΄ 137). 
1.27 Σνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4320/2015 «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ 
Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α΄-29). 

1.28 Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 (Α΄-226) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν 
κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012 – 2015», φπσο ηζρχεη. 

1.29 Σνπ Ν.3310/05 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

1.30 Σσλ άξζξσλ 75, 76, 77, 78, 79 παξ. 3, 81 θαη 82 ηνπ Ν.4375/16 «Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο 
Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε 
ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)» (L 180/29.6.2013), δηαηάμεηο 
γηα ηελ εξγαζία δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄-51). 

1.31 Σνπ Π.Γ. 178/2014 «Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο» (Α'-281). 

1.32 Σνπ Π.Γ. 215/2007 «χζηαζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ζην Τπνπξγείν Εζσηεξηθψλ θαη 
ζην Τπνπξγείν Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (Α'-241). 

1.33 Σνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Δηαηάθηεο» (Α΄-194), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

1.34 Σνπ Π.Γ. 82/2011 "Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ 
θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ" ( Α'-198). 

1.35 Σνπ ΠΓ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε 
ππεξεζηψλ» (A΄-141). 

1.36 Σνπ ΠΓ. 24/2015 (A΄-20) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ». 

1.37 Σνπ ΠΓ. 82/1996 (Α΄-66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Ειιεληθψλ Αλσλχκσλ 
Εηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Δεκνζίνπ 
ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 

1.38 Σνπ ΠΓ. 73/2015 «Δηνξηζκνί Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄-116). 

1.39 Σνπ ΠΓ.123/2016 «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθψλ & Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο». 

1.40 Σνπ ΠΓ.88/2018 «Δηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» 
(Α΄-160). 

1.41 Σνπ Π.Γ. 7/2017 ( Α-14) «Αλαδηάηαμε – αλαδηνξγάλσζε, ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο». 

1.42 Σνπ Π.Γ. 192/1985(Φ.Δ.Κ.75/Α΄ /26-04-1985) «χζηαζε Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο ζην 
Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο» 

1.43 Σνπ Π.Γ. 80/2016 (Φ.Δ.Κ. 145/Α΄/2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηάθηεο» 

1.44 Σνπ Ν.4584/2018 (Φ.Δ.Κ. 213/Α΄/19-12-2018) «Κχξσζε ηνπ Κξαηηθνχ 
Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2019» 

1.45 Σνπ Π.Γ. 142/2017(Φ.Δ.Κ.181/Α΄/23-11-2017) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ» 

1.46 Σνπ Π.Γ.125/2016 (ΦΔΚ 120/Α΄/2016) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ & Τθππνπξγψλ». 

1.47 Σνπ Π.Γ 86/2018 (Φ.Δ.Κ. 159/Α΄/2018) 
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1.48 Σνπ Π.Γ. 88/2018 (Φ.Δ.Κ. 160/Α΄/2018) « Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ»  

 

2. Σηο απνθάζεηο: 
 

2.1 Τπ’ αξηζ. 1108437/2565/ΓΟ απφ 15-11-2005 ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξείεο» (Β΄-
1590). 

2.2 Τπ’ αξηζ. Π1/2380 απφ 18.12.2012 Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο 
Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 
«Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Μεηξψνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ» (Β΄-3400). 

2.3 Τπ’ αξηζ. Τ95 απφ 27-02-2015 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί αλάζεζεο 
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο. 

2.4 Τπ’ αξηζ. 7004/3/67 απφ 28-5-2015 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ επί 
ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα. 

2.5 Σελ ππ’αξίζκ. ΓΓΟΔ/1/2/225 απφ 24-12-2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο « Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο επί ζεκάησλ δεκνζηνινγηζηηθνχ ραξαθηήξα ζε πθηζηάκελα 

ππεξεζηαθά φξγαλα » φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη . 

2.6 Σελ ππ’αξίζκ. ΓΓΟΔ/1/2/243-β΄ απφ 04-10-2017 Απφθαζε θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ « Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ επί ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά 

φξγαλα » φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη .  

2.7 Τπ’ αξηζ. 12179/02-7-2014 ηεο Τθππνπξγνχ παξά ησ Πξσζππνπξγψ «Καζνξηζκφο 
εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ (...) πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Δεκνζίνπ». 

2.8 Τπ’ αξηζ. 2/51557/0026 απφ 10-9-2001 (B΄-1209) ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί 
«Πεξί θαζνξηζκνχ επηηνθίνπ ησλ πξνθαηαβνιψλ γηα πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή 
ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». 

2.9 Τπ’ αξηζ. 7000/1/19/1 απφ 08-06-2018 (Φ.Δ.Κ.2460/Β΄/27-06-2018) Απφθαζε 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Οξηζκφο Δεπηεξεπφλησλ Δηαηαθηψλ», ηνπ 
Δηδηθνχ Φνξέα 07-410 «Διιεληθή Αζηπλνκία» έηνπο 2019. 

2.10 Τπ’ αξηζ. 7000/1/19/1-β απφ 08-06-2018 (Φ.Δ.Κ. 2263 / Β΄ / 15-06-2018) ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Μεηαβίβαζε πηζηψζεσλ κέζσ επηηξνπηθψλ 
εληαικάησλ ζηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο, ηνπ Εηδηθνχ Φνξέα 07-410 «Ειιεληθή 
Αζηπλνκία» έηνπο 2019. 

2.11 Τπ’ αξηζ. 7000/1/19/1-δ΄ απφ 08-06-2018 (Φ.Δ.Κ. 2460/Β΄ απφ 27-06-2018) Απφθαζε 
ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Οξηζκφο αλεμάξηεησλ επηρεηξεζηαθψλ 
κνλάδσλ, ππνθείκελσλ ή ππαγφκελσλ ζηνλ Φνξέα ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο», ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαηά ην άξζξν 6 παξ. 2 εδαθ. Γ΄ ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 
ηζρχεη . 

2.12 Τπ’ αξηζ. ΓΓΟΔ/4/28-ιζ΄ απφ 6-12-2017 Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ – 
Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ησλ άξζξσλ 24, 26, 66 θαη 69Γ ηνπ λ. 
4270/2014 επί ησλ δαπαλψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Σνκέαο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) ζηηο Γεκνζηνλνκηθέο 
Τπεξεζίεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (Γ.Τ.Δ.Δ.) ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο» 
(Β΄-4315) . 
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2.13 Τπ’ αξηζ. ΓΓΟΔ/4/28-ζ΄/19-12-2016 (ΦΔΚ 4130/Β’/22-12-2017) Απφθαζε ΓΓΟΔ 
«Δμνπζηνδφηεζε Τπνγξαθήο «Με εληνιή Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ θαη 
Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ» ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρνπ, Δθθαζάξηζεο 
θαη Πιεξσκήο Γαπαλψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηηειηθνχ 
ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ζην πξψελ Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ ηεο ίδηαο 
Γηεχζπλζεο. 

2.14 Τπ’ αξηζ. 8028/1/305-α' απφ 06-12-2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «χζηαζε - πγθξφηεζε 
Επηηξνπψλ Πξνκεζεηψλ θαη χλαςεο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ Αξρεγείνπ 
Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο», φπσο ηζρχεη. 

2.15 Τπ’ αξηζ. 8001/5/77-θε΄/11-04-2017 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1339/Β’/20-04-2017) 
«Δπαλαθαζνξηζκφο ηνπ είδνπο θαη ηνπ πνζνζηνχ δαπαλψλ πνπ πιεξψλνληαη ζε βάξνο 
ηεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Δ.Φ. 07-410». 

2.16 Τπ’ αξηζ. 75555/289/06-07-2017 (ΦΔΚ 2336/Β΄/2017) Τπ. Απφθαζε κε ζέκα 
«Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ ππαγσγήο ζηελ έλλνηα ηεο «ρσξηζηήο επηρεηξεζηαθήο 
κνλάδαο αλεμαξηήησο ππεχζπλεο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ηεο ίδηαο ή νξηζκέλσλ 
θαηεγνξηψλ απηψλ¨ ηνπ άξζξνπ 6, παξ.2, εδάθην β΄ ηνπ λ. 4412/2016». 

2.17 Σελ ππ’ αξηζ. 8000/10/19/31-05-2013 κε Α.Γ.Α.:ΒΔΕΓΗ-ΞΣΜ Απφθαζε νξηζκνχ 
ππνιφγνπ Γηαρεηξηζηή ηεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο. 

2.18 Σελ ππ’αξίζκ. Τ56 απφ 29-08-2018 ( Φ.Δ.Κ. 160/Α΄/2018) Απφθαζε θ. 
Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε ζέζεσλ Τθππνπξγψλ»  

3. Σελ ππ’ αξηζ. 14873/395 απφ 4-4-2006 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ . 

4. Σελ ππ’ αξηζ. Α.Π. 20467 απφ 02-09-2009 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν.3414/2005. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 1742/18/819117 απφ 15-04-2018 Γηαηαγή ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο . 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 1742/18/1304225 απφ 28-06-2018 Γηαηαγή ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 
ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο . 

7. Σελ ππ’ αξίζκ. 1742/17/532974 απφ 15-03-2017 Γηαηαγή ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ .  
8. -ηελ σπ’ αρηζ.7000/1/20/1 από 22-05-2019 Απόθαζε Τποσργού Προζηαζίας ηοσ Ποιίηε 
9. -ηελ σπ’ αρηζ.7000/1/20/1-α από 27-05-2019 Απόθαζε Τποσργού Προζηαζίας ηοσ 

Ποιίηε 
10. -ηελ σπ’ αρηζ.7000/1/20/1-β από 17-05-2019 Απόθαζε Τποσργού Προζηαζίας 

ηοσ Ποιίηε 
11. -ηελ σπ’ αρηζ.7000/1/20/1-γ από 27-05-2019 Απόθαζε Τποσργού Προζηαζίας ηοσ 

Ποιίηε 
12. -ηελ σπ’ αρηζ.7000/1/20/1-δ από 22-05-2019 Απόθαζε Τποσργού Προζηαζίας ηοσ 

Ποιίηε 
13. - Σελ σπ’ αρηζκ’ 8001/6/19-δ-2 από 27 - 03 - 2019  Απόθαζε Αλάιευες Ποισεηούς 

Τποτρέφζες Α.Δ.Α,κε Α.Γ.Α. ΨΚΦ746ΜΚ6Π-ΡΟ (Α.Λ.Δ.2410301001, Πρώελ 
Κ.Α.Δ.1511) 

14. Σελ ππ’ αξηζ. 8055/1/3-α απφ 27-12-2019 Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο 
Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ  πνπ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ. 

15. Σελ ππ’ αξηζ. 8055/1/3-β΄ απφ 27-12-2019 Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο 
Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ πνπ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο ελζηάζεσλ θαη 
πξνζθπγψλ. 

16. Σελ ππ’αξηζκ 8055/1/19/3-α απφ 20-11-2019 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 
Γηαγσληζκνχ ηεο Γ.Α Λαζηζίνπ (Απφ ηελ νπνία δελ πξφεθπςε κεηνδφηεο γηα ηελ νκάδα 
ησλ Τπεξεζηψλ πνπ επηρεηξνχλ ζην Γήκν Ηεξάπεηξαο )   
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Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 
 

1. Πξνθεξχζζνπκε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, 

κε βάζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (%) ζηελ εθάζηνηε λφκηκα δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο (cpv: 09132100-4) θαη 

πεηξειαίνπ ληίδει θίλεζεο (cpv: 09134100-8) γηα  ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο 

Λαζηζίνπ έηνπο 2020, (Τπεξεζηώλ πνπ επηρεηξνύλ ζην Γήκν Ιεξάπεηξαο – Λαζηζίνπ). 

 φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζαο, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο αθνξά ην  έηνο 2020 .  

 

2. α. ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: 

 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

Αζηπλνκηθφ Καηάζηεκα Γηεχζπλζεο 

Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ  

Σδνξληάλν Μπξνχλν - Σ.Κ.72100 

           Γξαθεην Γηαρεηξεζεο  

07 Φεβξνπαξίνπ 2019 Σξίηε  12:00 

 

β. Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο. 

γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ εκπξνζέζκσο θαηαηεζεζφκελσλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄, απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφ είθνζη (120) εκέξεο. 

Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, β. Δλψζεηο 

παξφρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, γ. πλεηαηξηζκνί θαη δ. Κνηλνπξαμίεο παξφρσλ. Οη 

ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ρσξίο λα απαηηείηαη λα ιάβνπλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί 

λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε 

πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

4. Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο  γηα ηηο Τπεξεζίεο  πνπ 

επηρεηξνύλ ζην Γήκν Ιεξάπεηξαο – Λαζηζίνπ .Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ην θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πξνζθεξόκελεο έθπησζεο (%) επί ηεο 

λνκίκσο δηακνξθνύκελεο θάζε θνξά  κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο αλά είδνο ζηελ αγνξά. 

5. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο 

πξνθήξπμεο θαη ηα επηζπλαπηόκελα ζ’ απηή παξαθάησ Παξαξηήκαηα ηα νπνία απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην κέξνο απηήο: 

 

α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

β. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

γ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

δ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ε. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ζη. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

δ. 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(ΣΔΤΓ) 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 
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7. Ζ Τπεξεζία δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη δηθαηνχηαη λα 

ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο 

νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξφρνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, απηέο ζα δίλνληαη απφ ηνλ θαη ζην Γξαθείν Γηαρείξηζεο ηεο Γ.Α. Λαζηζίνπ ζηνλ 

ΑΝΘ/ΜΟ ΥΑΜΖΛΑΚΖ ΥΑΡΗΓΖΜΟ θαη ζηνλ ΑΝΘ/ΜΟ ΖΦΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  ηει. 28410 

90409, -Email:adlasithiou.diax@astynomia.gr , θαηά ηηο ψξεο θαη εκέξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

γξαθείσλ (Γεπηέξα – Παξαζθεπή απφ 08:30 έσο 14:30). 

 

 

 Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  ΠΑΠΑΓΑΚΖ 

ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

mailto:adlasithiou.diax@astynomia.gr
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

Πεξηγξαθή Πξνκήζεηαο: 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ην έηνο 2020 θαη πεξηιακβάλεη Πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο (cpv: 

09132100-4) θαη πεηξειαίνπ ληίδει θίλεζεο (cpv: 09134100-8) γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ (Τπεξεζηώλ πνπ επηρεηξνύλ ζην Γήκν Ιεξάπεηξαο – Λαζηζίνπ). 

Υξνληθή Γηάξθεηα Πξνκήζεηαο:    Ζ πξνκήζεηα αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο 2020.  

Πξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε:  Δβδνκήληα ηξηώλ ρηιηάδεο επηαθνζίσλ δώδεθα επξώ  θαη 

είθνζη ελλέα ιεπηώλ (73712,29€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). 
 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ Τπεξεζηώλ πνπ επηρεηξνύλ ζην Γήκν Ιεξάπεηξαο 
- Λαζηζίνπ. 

ΔΙΓΟ 
ΚΑΤΙΜΟ

Τ 
cpv 

ΜΔΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΣΙΜΗ  
ΛΙΣΡΟΤ κε 
ΦΠΑ ζε € 

ΠΟΟΣΗΣ
Α Δ 

ΛΙΣΡΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ρωξίο ΦΠΑ ζε 
€ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
ΓΑΠΑΝΗ κε 

ΦΠΑ ζε € 

Βελδίλε 
Ακόιπβδε 

95 νθη 
09132100-4 1,650 24603,74 32738,85 40596,17 

Πεηξέιαην 
Κίλεζεο 

09134100-8 1,427 23206,81 26706,55 33116,12 

Πξνϋπνινγηζκόο Οκάδαο  : 47810,55 59445,40 73712,29 

                                    

Υξνληθή δηάξθεηα πξνκήζεηαο  Έηνο 2020 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 73.712,29€ 

Πξνυπνινγηζκφο πνπ βαξχλεη  Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2020 

Λ.Α.Δ.  C2410301001 θαη  C2410302001 

C.P.V  09132100-4 , 09134100-8 ,  

Φνξέαο – Δηδηθφο Φνξέαο  1047-201-0000000 

ύλνιν Κξαηήζεσλ  
Ζ δαπάλε βαξχλεηαη κε θξαηήζεηο  5,44% 

(ππέξ Σ.Π.Α.. 2,72%, ππέξ Μ.Σ.. 2,72%,), 

2% επί ησλ θξαηήζεσλ γηα ηέιε ραξηνζήκνπ, 

0,06%  ππέξ Δ.Α.Α.Γ.. (λ. 4013 / 2011), 

0,06% ππέξ Α.Δ.Δ.Π, 3% επί ηεο θξάηεζεο 

Δ.Α.Α.Γ.. θαη Α.Δ.Δ.Π,  γηα ηέιε 

ραξηνζήκνπ),  20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ππέξ 

Ο.Γ.Α..  

Οη θξαηήζεηο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή  

Φόξνο Δηζνδήκαηνο  Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο (1% επί 

ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ).  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

1. Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 

1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε 

δχν αληίηππα (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν). 

1.2 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφ είθνζη (120) εκέξεο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη, σο 

απαξάδεθηε. 

1.3 ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1.3.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 

1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο. 

1.3.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

1.4. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

1.4.1 ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά αξηζ. 92 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηνηρεία. 

1.4.2. Σα ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε 

μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» (ζρεη.: αξζ.93 ηνπ Ν4412/2016). 

1.4.3. Σα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο 

νηθνλνκηθήο, ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν.  

1.4.4. Σα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ηνπνζεηνχληαη ζε 

μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 ην θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πξνζθεξόκελεο 

έθπησζεο (%) επί ηεο λνκίκσο δηακνξθνύκελεο θάζε θνξά  κέζεο ιηαληθήο ηηκήο 

πώιεζεο αλά είδνο ζηελ αγνξά.  
1.4.5. Οη επηκέξνπο θάθεινη ησλ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.5. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» αλαθέξνληαο ξεηά ζε ζρεηηθή δήισζή ηνπ φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο (ζρεη.: αξζ.257 ηνπ Ν.4412/2016). ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα 

ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή 

εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

1.6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο 

θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηε ηπρφλ 
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δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο 

Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. (ζρεη.: αξζ. 100 ηνπ Ν4412/2016) . 

 Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε πξνθήξπμε. 

 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, 

σο εθπξφζεζκεο . 

1.7.1. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία . 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα απνζθξαγηζηνχλ είηε ηελ ίδηα εκέξα ζε 

ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο είηε ζε άιιε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ επηηξνπή 

(ζρεη.: αξζ.100, 117 ηνπ Ν.4412/2016), κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ (ζρεη.: αξζ.93,94 

ηνπ Ν.4412/2016) 

1.7.2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξηζνχλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη. 

1.7.3. Όζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ηεο έθπησζεο πνπ 

πξνζθέξζεθε. 

1.8. Ο πξνζθέξσλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα δειψλεη αλαιπηηθά (ζηελ ππεχζπλε δήισζε) 

ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ηεο παξερφκελεο πξνκήζεηαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο. 

1.8.1. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

1.8.2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε 

1.9. Δπηζεκαίλεηαη φηη, κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ 

αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, 

κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο 

παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

1.9.1. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

1.9.2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ηερληθν-νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ, έπνληαη ηα παξαθάησ ζηάδηα : 

Η. Αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ: Αξρηθψο ε 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηα ππνβιεζέληα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

επηρεηξήζεηο  δηθαηνινγεηηθά ηνπ N. 4412/2016 πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηηο θαη’ αξρήλ 

απνδεθηέο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θαη ελ ζπλερεία γλσκνδνηεί πνηεο απφ απηέο (θαη’ αξρήλ 

απνδεθηέο πξνζθνξέο) είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο. 

ΗΗ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (δχλαηαη λα δηελεξγεζεί είηε ηελ ίδηα εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ είηε ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία θαη ψξα): Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ παξαπάλσ ζηαδίνπ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ απνδεθηψλ (θαη’ αξρήλ θαη ηερληθά) πξνζθνξψλ. 
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ΗΗΗ. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αλάδεημε κεηνδφηε: Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο κε βάζε ην άξζξν 

100 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη απηφλ ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε. 

1.10. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κφλν γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄ παξνχζαο πξνθήξπμεο, άιισο νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 
 

2. ΣΗΜΔ 

 
2.1. Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο εθαηφ ζηε κέζε ιηαληθή ηηκή, ζα αλαγξάθεηαη 

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιε δαπάλε ε 

νπνία ζα απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο 

ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ ζα νξίδεη δηαθνξεηηθφ 

πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ ακφιπβδε βελδίλε 95 θαη δηαθνξεηηθφ ζην πεηξέιαην θίλεζεο ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε . 

2.2. Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο θαη δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

2.3. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηε ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο έθπησζεο επί ηεο κέζεο ηηκήο, νη δε 

πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. 

2.4. Ζ Τπεξεζία δελ επηβαξχλεηαη, νχηε αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε απέλαληη ζε ηξίηνπο 

γηα νπνηνδήπνηε έξγν ή ππεξεζία πνπ ζα πινπνηεζεί απφ ηπρφλ ππεξγνιάβνπο ηνπ έξγνπ. 

2.5 . Σν πνζνζηό έθπησζεο ππνινγίδεηαη ζηε δηακνξθνύκελε γηα έθαζην είδνο κέζε 

ιηαληθή ηηκή ηεο πεξηνρήο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Σν αλσηέξσ πνζνζηό κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό, ρσξίο λα 

ππεξβαίλεη ην 5%.   
 

3. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ – ΑΝΩΣΔΡΑ 

ΒΗΑ 
 

3.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

3.2. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν 

νπνίνο αλ δελ θάλεη γλσζηά κε έγγξαθφ ηνπ ζηελ Τπεξεζία, ηα πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ 

ηελ αλσηέξα βία ζε έλα 5ήκεξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά θαη ιφγσ ηεο νπνίαο (αλσηέξα 

βία) αθνινχζεζε ε αδπλακία ηεο γηα νιηθή ή κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε, δελ 

έρεη δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί ηελ αλσηέξα βία θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ απηή. 
 

4. ΠΛΖΡΩΜΖ 

 
4.1.  Ζ ηηκνιόγεζε γηα ηα πγξά θαύζηκα θίλεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεληαίσο.  Ζ 

ηηκνιόγεζε γηα ηα πγξά θαύζηκα ζέξκαλζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ζα 

ιακβάλεη ρώξα παξάδνζε. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ 

ηελ Γεκνζηνλνκηθή Τπεξεζία Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Λαζηζίνπ Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ 

θαπζίκσλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ 

παξαδνζέλησλ θαπζίκσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο                                                                                                                                                                    

κεηά ηελ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ 
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πψιεζεο  ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην εθάζηνηε δειηίν 

επηζθφπεζεο ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο  ην νπνίν ζα πηζηνπνηεί ηε κέζε ιηαληθή ηηκή .                                                                                                                                              

4.2. Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο .           
 

5. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ – ΔΝΣΑΔΗ 
 

5.1. Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

5.2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 

ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 1 ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ 

(1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ (ζρεη. αξζ.35 Ν.3377/2005).  
 

6. ΠΑΡΑΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 

6.1 Ο πξνκεζεπηήο  ησλ (πγξά θαύζηκα θίλεζεο) ππνρξενχηαη λα εθνδηάδεη ηκεκαηηθά 

κε ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ πνπ ζα δεηεζεί έσο ησλ αλαγξαθφκελσλ 

ζην παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο πνζψλ, ηα νρήκαηα ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην 

πξαηήξην-α πγξψλ θαπζίκσλ. Ο πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη έλα κεληαίν ζπλνιηθφ ηηκνιφγην (αλά 

Τπεξεζία) ζην ηέινο εθάζηνπ κελφο ή φπνηε ηνπ δεηεζεί, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

αλάινγα δειηία απνζηνιήο (κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ) ή άιια παξφκνηα λφκηκα 

παξαζηαηηθά ηα νπνία ζα εθδίδνληαη θάζε θνξά πνπ ππεξεζηαθφ φρεκα εθνδηάδεηαη κε θαχζηκα 

θαη ζα πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ, ηα θάησζη: 

 Σνλ ηίηιν ηεο αζηπλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ αλήθεη ην φρεκα θαη ηνλ ππεξεζηαθφ 

αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ (Δ.Α). 

 Σελ εκεξνκελία θαη ψξα ρνξήγεζεο ησλ θαπζίκσλ. 

 Σν είδνο θαπζίκνπ. 

 Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ αζηπλνκηθνχ πνπ παξαιακβάλεη ηα 

θαχζηκα. 

 Σελ έλδεημε ρηιηνκέηξεζε ηνπ νρήκαηνο. 

6.2 Ζ παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο, ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε δηαηαγή 

ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Δπηηξνπή ζα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο 

παξαιεθζείζεο πξνκήζεηαο, γηα ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ. 

6.3  Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

ηκεκαηηθά ζηα πξαηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηφλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πξνκεζεπφκελεο ππεξεζίαο. Ζ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη 

κε επζχλε ησλ αλαδφρσλ. 

6.4 Οη πνζφηεηεο θαηά είδνο ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα κέζε ιηαληθή ηηκή ηνπ είδνπο 

θαη ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηζζείζα αμία . 

6.6 Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη θαζίζηαηαη αδχλαηνο ν επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ πνζνηήησλ θαπζίκσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ Γξάζεσλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο θαη ηνπ έθηαθηνπ ραξαθηήξα απηψλ. 
 

7. ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 
 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 

ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 
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8. ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
 

8.1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο, 

απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Σελ θαηεγνξία θαη πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο. 

  Σελ έθηαζε απηήο. 

  Σελ ηηκή. 

  Σελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε πξνκήζεηα. 

  Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο 

θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ. 

  Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

8.2. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε δεηνχκελε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη εληφο (2) εκεξψλ (ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο) απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο           

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο (ην χςνο ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α.). 

8.3. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δ.Δ. πξνκεζεπηή ή ζε πξνκεζεπηή 

ηξίηεο ρψξαο ε αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ 

ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζηέιλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξνκεζεπηή. 

8.4. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

8.5. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή θξίλεη ηηο πξνζθνξέο αζχκθνξεο ή κε ηθαλνπνηεηηθέο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ή άιιε επίπησζε γηα 

ην Γεκφζην. 

8.6. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε πνπ 

ππέβαιε θνηλή πξνζθνξά, θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απηνχο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. 

εκεηψλεηαη φηη νη θνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε 

λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, σζηφζν ε επηιεγείζα θνηλνπξαμία ή 

ζχκπξαμε δχλαηαη λα ππνρξεσζεί λα πξάμεη ηνχην. 
 

9. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ 
 

9.1  Ζ αλάδεημε πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ ζχγθξηζεο ησλ θαηαηηζέκελσλ 

πξνζθνξψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξνθχςεη ε κεγαιχηεξε 

πάγηα έθπησζε επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο ησλ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο  

9.2 ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ, φηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο δελ έρεη ππνβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ην ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο. ε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ έρεη ππνβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ απηά 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ην ακέζσο 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ 

πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
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10. ΤΜΒΑΖ 
 

10.1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη 

απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

10.2. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο απηήο. 

 ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο. 

 ηνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηεο δεηνχκελεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

 ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δεηνχκελεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

 ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο εγγπήζεηο. 

 ηηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα επηιχνληαη νη ηπρφλ 

δηαθνξέο. 

 ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο. 

10.3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 

ζηεξίδεηαη φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο 

θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

10.4. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ 

ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

10.5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη ηειέζηεθε φηαλ: 

α. νινθιεξψζεθε ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο  θαη ζηελ πνηφηεηα πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε. 

β. παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 

γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 

ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχηεθαλ νη ηπρφλ ππάξρνπζεο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε. 
 

11. ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 
 

11.1. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή ζα 

δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην . 

11.2. Γηα θάζε δηαθνξά – δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ν πξνκεζεπηήο, ππάγεηαη 

ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

11.3. ε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζε Νφκνπο, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο Ννκνζεζίαο, ιακβάλεηαη ππφςε ε Ννκνζεζία πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 
 

12. ΚΤΡΩΔΗ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 
 

12.1. Δάλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο ηελ 

πξνκήζεηα, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ζα ππνζηεί απνκείσζε ηνπ 
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ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα απφ ηελ λνκνζεζία πιαίζηα θαη ππνρξενχηαη 

ζηελ θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο . 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
1. Ζ Τπεξεζία δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε 

κηζζσηνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηεο εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ 

αλάδνρνπ. 

2. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ε εθρψξεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην Φπζηθφ ή 

Ννκηθφ πξφζσπν. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, 

ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ. ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζα θαηαγγέιιεηαη ε 

ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν(ζρεη. 18 Ν.4412/2016). 

4. Ζ Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη δηθαηνχηαη 

λα αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία 

ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ έξγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε 

ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 

6. Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, είλαη μελφγισζζα ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

7. ε θάζε πεξίπησζε ην ειιεληθφ θείκελν ζεσξείηαη θχξην θαη ππεξηζρχεη θάζε αληίζηνηρνπ 

μελφγισζζνπ θεηκέλνπ. 

8. Οη παξαιήπηεο ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχληαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δλζηάζεηο θαηά ηεο 

λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο 

δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

9. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη 

κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. 

10. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο – πιεξνθνξίεο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή άιιεο Τπεξεζίαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

11. Ζ κε απνδνρή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, απνηειεί νπζηψδε 

απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

12. Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε έθπησζε απφ ηνπο κεηνδφηεο δίλεηαη εθάπαμ κε 

ππνρξενχκελεο ηεο επηηξνπήο φπσο δηέιζεη εθ λένπ απφ ηνπο κεηνδφηεο γηα ηε ιήςε λέσλ πξνζθνξψλ.  

13. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

14. ε θάζε πεξίπησζε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

πξνζθεξφκελεο έθπησζεο (%) επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο αλά είδνο 

15. έδξα ηνπ πξαηεξίνπ θαπζίκσλ θίλεζεο ηνπ αλάδνρνπ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ δεθαπέληε (15) ρηιηνκέηξσλ (εληφο Ν.Λαζηζηνπ) πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ Τπεξεζηαθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη λα κελ πξνθιεζεί νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε βάξνο ηεο 

Τπεξεζίαο. (ζα αλαγξάθεη ζηελ ζχκβαζε) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 

Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 

 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη 

λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζπκπιεξσκέλν ην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.4 ηνπ Ν. 

4250/2014 φπσο εκθαίλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε’ ηεο παξνχζαο, πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, θαη απνηειεί πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

αλσηέξνπ άξζξνπ. 

Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

Μέξνο I. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

Μέξνο II. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζε ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

Μέξνο III. Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: 

 Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

 Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

Μέξνο IV. Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο: 

Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο. (Γίλεηαη κλεία φηη ν εθάζηνηε νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ ζρεηηθή ελφηεηα, ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη 

ηηο θάησζη.) 

 Καηαιιειφηεηα. 

 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα. 

 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. 

 πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Μέξνο V. Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ. 

Μέξνο VI. Σειηθέο δειψζεηο. 
 

Β. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
 

Β.1 Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα 

απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 

έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ 

αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Β.2 Φσηναληίγξαθν αδείαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.  
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Γ. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

 
Γ.1 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

ηνπ Ν. 4250/2014 ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ απφ ην δηαγσληζκφ. 

Γ.2 Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) δηαηίζεηαη πξνο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (.doc) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 

www.eaadhsy.gr & www.hsppa.gr. 

Γ.3 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θάζε άηνκν ππνγξάθεη ην ίδην ΣΔΤΓ. 

Γ.4 Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή επθξηλή θσηναληίγξαθν εθ 

ηνπ πξσηνηχπνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014 εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ ή ππνβνιή ηνπο ζε πξσηφηππε κνξθή . 
 

Γ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/2016, ν 

πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πέληε (5) εκεξψλ (ιφγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε 

βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν.2672 /1998 (Α-290), νθείιεη λα 

ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: (Γηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 

73, 74, 80 Ν.4412/2016) 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 Ν.4412/2016). 

Δηδηθφηεξα, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, πξνζθνκίδνπλ ηα κελ 

λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα 

ηνλ Πξφεδξν, ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), νη δε πλεηαηξηζκνί γηα ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο 

πκβνπιίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα σο άλσ αδηθήκαηα. 

β. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία (πεξί αιινδαπψλ). 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (κε αηηηνινγία: «Γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο»). 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)  

δ  θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα (κε αηηηνινγία: «Γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο» ή « 

Γηα θάζε λόκηκε ρξήζε») Πηζηνπνηεηηθφ αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

ε. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδύλακεο 

επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζ’ απηφ θαη ην 

εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

http://www.eaadhsy.gr/
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ζη. Πηζηνπνηεηηθό άξζξνπ 73 παξ 2 ηνπ Ν. 4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 39 ηνπ Ν. 4488/2017 Φ.Δ.Κ. 137 η. Α΄ απφ 13-09-2017). ε πεξίπησζε πνπ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη εθηθηή ε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξνζθνκίδεη Έλνξθε Βεβαίσζε απφ πκβνιαηνγξάθν, απφ ηελ νπνία ζα 

πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ-σλ . 

δ. «Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο», φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

 ηνλ εθδφηε, 

 ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, 

 ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

 ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

 ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

 ηνπο φξνπο φηη: α) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη β) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, 

 ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

 ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη. 

 ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηκεκαηηθήο πξνζθνξάο δηακνξθψλεηαη αλάινγα θαη ην πνζφ 

ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. 
 

Δ. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
 

1. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

4250/2014 (γηα φζα δεηνχληαη κε παξνχζα) ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην 

δηαγσληζκφ . 

2. Σν πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ην 

πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ, ππνγεγξακκέλν ηαπηφρξνλα κε ην πξσηφηππν 

απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ή εθδηδφκελν ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 

4250/2014. 

3. Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα εθ 

ηνπ πξσηνηχπνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014 εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ ή ππνβνιή ηνπο ζε πξσηφηππε κνξθή . 

4. Γελ απαηηείηαη επηθχξσζε αληηγξάθνπ ή θσηναληηγξάθνπ αλ ηνχην ζπλνδεχεηαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ 

αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ (άξζξν 11 παξ. 2 & 3 ηνπ λ.2690/1999). 

5. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 8.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ : 
73712,29€ , ζυκπερηιακβαλοκέλου Φ.Π.Α. 

 
Άξζξν 1ν. Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 
1.1   α) Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο (cpv: 

09132100-4) θαη πεηξειαίνπ ληίδει θίλεζεο (cpv: 09134100-8) γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ έηνπο 2020  (Τπεξεζηώλ πνπ επηρεηξνύλ ζην Γήκν Ιεξάπεηξαο – 

Λαζηζίνπ).θαηά ην έηνο 2020  φπσο αλαιπηηθά εκθαίλνληαη παξαθάησ. 

 

β) Ο αλαδεηρζείο πξνκεζεπηήο επηβάιιεηαη: 

 

I) Να θαιχςεη, κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηνπ, ηηο αλάγθεο πξνκήζεηαο ησλ αηηνπκέλσλ 

πνζνηήησλ πγξψλ θαπζίκσλ (θίλεζεο), φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη.  

Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο: 

- Να ηξνθνδνηεί κε θαχζηκα θίλεζεο ηα νρήκαηα ηεο Τπεξεζίαο ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο 

αξγίεο. 

 

- Να θαιχπηεη ηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζε πεξηφδνπο 

απεξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνθνδνζία θαπζίκσλ (βπηηνθφξσλ, πξαηεξηνχρσλ θιπ). 

 

II) Να εθδψζεη αλαθνξά ζε έληππε ή  ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε πξνο ηελ 

Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ γηα ηα θαχζηκα θίλεζεο, ηφζν ζε κεληαία βάζε φζν θαη ζε 

εηήζηα βάζε, απφ ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο λα πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα ηα θάησζη : 

α) Ο αξηζκφο νρήκαηνο πνπ πξνκεζεχεηαη θαχζηκα αλ πξφθεηηαη γηα θαχζηκα θίλεζεο ή ην φλνκα 

ηεο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο αλ πξφθεηηαη γηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο  

β) Ζ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ θαπζίκσλ 

γ) Ζ ψξα παξαιαβήο ησλ θαπζίκσλ 

δ) Ζ αθξηβήο πνζφηεηα θαπζίκσλ 

ε) Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ 

ζη) Ζ αθξηβήο ηνπνζεζία 

δ) Σν φλνκα ηνπ Τπαιιήινπ (ην νπνίν ζα θαηαρσξείηαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 

θαπζίκσλ) 

ε) Σελ έλδεημε ησλ ρηιηνκέηξσλ (ην νπνίν ζα θαηαρσξείηαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 

θαπζίκσλ) 

ζ) Οπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε πιεξνθνξία ζα γίλεηαη δεθηή απφ ηελ Τπεξεζία 

1.2 Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ησλ πξνυπνινγηζκψλ εμφδσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 

 

Λ.Α.Δ. C2410301001 C2410301001 

ΔΗΓΟ ΚΑΤΗΜΟΤ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 

ΒΔΝΕΗΝΖ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 

C.P.V 09132100-4 09134100-8 
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Άρζρο 2ο – ΠΟΟΣΖΣΔ, ΚΑΣΑΝΟΜΖ θαη ΑΞΗΑ ΔΗΓΧΝ  
 
2. 1. Οη ππεξεζίεο θάιπςεο αλαγθψλ είλαη νη Τπεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ 
φπσο εκθαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο θάησζη πίλαθεο 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ Τπεξεζηώλ πνπ επηρεηξνύλ ζην Γήκν Ιεξάπεηξαο - 
Λαζηζίνπ. 

ΔΗΓΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ 
cpv 

ΜΔΖ 

ΛΗΑΝΗΚΖ 

ΣΗΜΖ  

ΛΗΣΡΟΤ κε 

ΦΠΑ ζε € 

ΠΟΟΣΖ

ΣΑ Δ 

ΛΗΣΡΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ρσξίο ΦΠΑ 

ζε € 

ΠΡΟΫΠ/ΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ κε 

ΦΠΑ ζε € 

Ύςνο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο  

Βελδίλε 

Ακόιπβδε 95 

νθη 

09132100-4 1,650 24603,74 32738,85 40596,17 
1.636,94 επξψ 

Πεηξέιαην 

Κίλεζεο 
09134100-8 1,427 23206,81 26706,55 33116,12 

1.335,32 επξψ 

Πξνϋπνινγηζκόο  47810,55 59445,40 73712,29    

 

2.2.ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 
1. Οη ηηκέο κνλάδνο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ είλαη ελδεηθηηθέο, θαζψο ππνινγίζζεθαλ επί ησλ 
κέζσλ ελδεηθηηθψλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο, Δπηζεκαίλεηαη όηη φς ηηκή κολάδας εθθίλεζες 
είδοσς ζηοσς Πίλαθες Δλδεηθηηθού Προϋποιογηζκού, γηα ηε Βελδίλε Ακόισβδε 95οθη, ηο 
Πεηρέιαηο Κίλεζες θαη ηο πεηρέιαηο ζέρκαλζες, ορίζζεθε ο κέζος όρος ηηκής θάζε είδοσς, 
όπφς αλαθοηλώζεθε από ηο δειηίο ηηκώλ ηες 14/11/2019 ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ ηηκώλ 
θαπζίκωλ ηνπ Τπ. Αλάπηπμε θαη είλαη 1,650 γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε, 1,427 γηα ην 
πεηξέιαην θίλεζεο θαη 1,102. 
2. Οη παξαπάλσ πνζφηεηεο θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξνχλ λα 
δηαθνξνπνηεζνχλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
 

 

Άρζρο 3ο – ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 
3.1.ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95 

 

α) Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί 
ε ακφιπβδε βελδίλε, ε νπνία πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 
βελδηλνθηλεηήξσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγνχλ κε ακφιπβδε βελδίλε. Ζ ακφιπβδε 
βελδίλε ζα έρεη ην θπζηθφ ηεο ρξψκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε νπνηαζδήπνηε ρξσζηηθήο νπζίαο. Γηα 
ηελ εχθνιε αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζε άιια είδε βελδηλψλ απηνθηλήησλ ε ακφιπβδε 
βελδίλε ζα ηρλεζεηείηαη κε θηληδαξίλε ζε πνζνζηφ 3 ρηιηνζηφγξακκα αλά ιίηξν. Ζ πνηνηηθή 
αλίρλεπζε θαη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θηληδαξίλεο ζα γίλνληαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 
κέζνδν ΗΡ298/92. 
 
- ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνκήζεηαο ακφιπβδεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ, δχλαηαη ν 
πξνκεζεπηήο λα εθνδηάζεη ηα ππεξεζηαθά νρήκαηα κε ακφιπβδε βελδίλε, κε πεξηζζφηεξα 
νθηάληα ησλ 95, απνθιεηζηηθά ζηελ ηηκή ησλ 95 νθηαλίσλ. 
 
β) Γηα ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο επηηξέπεηαη ε 
ρξήζε πξνζζέησλ. Σα πξφζζεηα απηά πξέπεη λα κελ έρνπλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην 
πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θηλεηήξεο. 
 



Αλήθεη ζηελ ππ’ αξηζ. 2/2019 Γηαθήξπμε ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ 

 21 

γ) Ζ πξνζζήθε ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, φζνλ αθνξά ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 
 
δ) Οη εηαηξείεο πξνο ελεκέξσζε, αιιά θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο παξνπζίαο ηνπ 
πξνζζέηνπ ζηε βελδίλε, ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ 
Κξάηνπο ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηνπ πξνζζέηνπ, φπσο ηα θπζηθνρεκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηε 
ρεκηθή ηνπ ζχλζεζε, ην πνζνζηφ κε ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην θαχζηκν, κέζνδν ειέγρνπ, ηηο 
βειηηψζεηο ηηο νπνίεο επηθέξεη, ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ θαη κεραληθψλ δνθηκψλ, 
πηζηνπνηεηηθφ κεραληθψλ δνθηκψλ, ηα δεδνκέλα αζθαιείαο, δήισζε ηεο εηαηξείαο αλ ην 
πξφζζεην ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρψξεο ηεο Δ. Δ. ή θαηαγσγήο ΔΕΔ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα 
κέξε ζηε ζπκθσλία ΔΟΥ. Ζ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζζέηνπ ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν 
εκπηζηεπηηθφ. 
 
ε) Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαηαιπηψλ ησλ απηνθηλήησλ απαγνξεχεηαη ε 
πξνζζήθε ζηελ ακφιπβδε βελδίλε ελψζεσλ ηνπ θσζθφξνπ. 
ζη) Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νμχηεηαο ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο, ε νμχηεηα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
αηζαλφιεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,007% m/m, φηαλ ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 
ASTM D 1613/1991. 
 
δ) Δπηηξέπεηαη γηα έλα δεθαπελζήκεξν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ επνρηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
ε δηάζεζε ζηελ αγνξά, θαη’ αλνρή, βελδίλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 
γηα ηελ εμάληιεζε ηπρφλ απνζεκάησλ. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηα δηπιηζηήξηα, ηα νπνία νθείινπλ λα 
παξαδίδνπλ βελδίλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ. 
 
ε) ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Απφθαζεο 2/2000 
ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ (ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 98/70). 
 
ζ) ε πεξηπηψζεηο ακθηζβεηήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα αμηνινγνχληαη 
ζχκθσλα κε ηε κέζνδν EN ISO 4259: 1995. 
 
η) Σα ζρεηηθά ΦΔΚ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φπνηεο λεφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ είλαη: 
 

Α. Ακόιυβδε βελδίλε 95 οθηαλίωλ (95RON) 
Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία: 
ΚΤΑ ΑΥ 510/2004 (ΦΔΚ 872/ Β/2007), 
ΚΤΑ ΑΥ 316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/2012), 
ΚΤΑ ΑΥ 117/2014 (ΦΔΚ 921/Β/2015), 
ΚΤΑ ΑΥ 96/2014 (ΦΔΚ 1736/Β/2007) , φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
 

Β. Ακόιυβδε βελδίλε 98 οθηαλίωλ (98 RON ) 
Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο 98 νθηαλίσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία: 
ΚΤΑ ΑΥ 985/1996 (ΦΔΚ 319/Β/1997), 
ΚΤΑ ΑΥ 356/2000 (ΦΔΚ 410/Β/2001), 
ΚΤΑ ΑΥ 316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/2012), 
ΚΤΑ ΑΥ 96/2014 (ΦΔΚ 1736/Β/2007), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ] 
 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
Ππθλφηεηα ζηνπο 15°C (kgr/m³) 720-775 
Αξηζκφο Οθηαλίνπ RON, Διάρηζηνο 95 
Αξηζκφο Οθηαλίνπ ΜON, Διάρηζηνο 85 
Θείν (mgr/kgr), Μέγηζην 10 
Μφιπβδνο (gr/lt),Μέγηζην 0,005 
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Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο,(3hrs, 50°C) Κιάζε 1 
Αληνρή ζηελ νμείδσζε (Λεπηά), Διάρηζην 360 
Απφζηαγκα ζηνπο 150°C (% λ/λ), Διάρηζην 75 
Σειηθφ ζεκείν απφζηαμεο (°C), Μέγηζην 210 
Υξψκα Φπζηθφ 
Οιηθφ νμπγφλν (% m/m), Μέγηζην 2,7 
Οιεθίλεο (% λ/λ), Μέγηζην 18,0 
Αξσκαηηθέο ελψζεηο (% λ/λ), Μέγηζην 35,0 
Βελδφιην (% λ/λ), Μέγηζην 1,0 
 
3.2 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 

 

α) Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί 
ην πεηξέιαην θίλεζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 
θηλεηήξσλ Diesel. Δηδηθφηεξα, ην πεηξέιαην θίλεζεο ζα είλαη κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξφ, 
δηαπγέο θαη δε ζα πεξηέρεη λεξφ ή άιιεο μέλεο χιεο ζε πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 355/2000 «Πεηξέιαην 
θίλεζεο, πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ». Οη ελ ιφγσ πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη 
απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή πξντφληα ππξφιπζεο ή θαη κίγκαηα απηψλ ζε ηέηνηεο αλαινγίεο, 
ψζηε λα πιεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. 
Γεληθφηεξα, νη ηδηφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ απφθαζε. 
 
β) Σν πεηξέιαην θίλεζεο ζα έρεη ην θπζηθφ ηνπ ρξψκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ 
ή ηρλεζέηνπ. 
 
γ) Σα ζρεηηθά ΦΔΚ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φπνηεο λεφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ είλαη: 
 
Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία ΚΤΑ ΑΥ 514/2004 (ΦΔΚ 
1490/Β/2006): 
ΚΤΑ ΑΥ 460/2009 (ΦΔΚ 67/Β/2010), 
ΚΤΑ ΑΥ 316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/2012), 
ΚΤΑ ΑΥ 117/2014 (ΦΔΚ 921/Β/2015), 
ΚΤΑ ΑΥ 96/2014 (ΦΔΚ 1736/Β/2007) , φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ 
 
Σεχληθά χαραθηερηζηηθά 
Ππθλφηεηα ζηνπο 15°C (kgr/m3), Μέγηζην 845 
Θείν (mgr/kgr) Μέγηζην 10 
εκείν αλάθιεμεο (°C) Διάρηζην 55 
Υξψκα Φπζηθφ 
Νεξφ (% mgr/kgr) Μέγηζην 200 
Αησξνχκελα ζσκαηίδηα (mgr/kgr) 24 
Αλζξαθνχρν Τπφιεηκκα, ζε ππφιεηκκα απφζηαμεο 10% (% m/m) Μέγηζην 0,3 
Σέθξα (% m/m) Μέγηζην 0.01 
Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (3hrs, 50°C) Κιάζε 1 
Αληνρή ζηελ νμείδσζε (gr/m³) Μέγηζην 25 
εκείν Απφθξαμεο Φπρξνχ Φίιηξνπ (°C) : 
# απφ 01/04 έσο 30/09, ειάρηζην +5 
# απφ 01/10 έσο 31/03, κέγηζην -5 
Γείθηεο θεηαλίνπ ειάρηζην 46 
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ΆΡΘΡΟ 4Ο – ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 
4.1 Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζεσξνχληαη απαξάβαηνη θαη ε κε 
ηήξεζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
4.2 Ζ παξαγσγή, ε δηάζεζε, ε εκπνξία, ε θπθινθνξία θαη ε δηαλνκή ησλ θαπζίκσλ πξέπεη λα 
γίλεηαη απφ εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν θαη ηα πξνβιεπφκελα 
κέζα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία. 
4.3 Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία. 
4.4 Όια ηα είδε πγξψλ θαπζίκσλ ζα ζπκθσλνχλ θαη ζα πιεξνχλ απφιπηα ηηο θξαηηθέο 
πξνδηαγξαθέο ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηα 
παξαπάλσ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
4.5 Ζ Τπεξεζία επίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί έιεγρν ησλ πξνβιεπφκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη αδεηψλ ηνπ πξαηεξίνπ θαπζίκσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
4.6 ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαχζηκα θίλεζεο παξαδίδνληαη απεπζείαο ζηα νρήκαηα ηνπ θνξέα 
κε εθνδηαζκνχ απφ πξαηήξηα θαπζίκσλ ν πξνκεζεπηήο ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο ππνρξενχηαη 
λα ηεξεί ην 25% ησλ δηαζέζηκσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ηνπ πξαηεξίνπ ηεο απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΔΛ.Α. , πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα ηχρεη ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ 
θαπζίκσλ ζηνλ πξνβιεπφκελν πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο. - ΓΟΚΗΜΔ - ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 
5.1 α. Οη πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο, ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 354/2000 
«Ακφιπβδε βελδίλε, πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» 

- Οη πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη u949 ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 355/2000 ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ 
πκβνπιίνπ. 
- Οη πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 467/2002 ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ 
πκβνπιίνπ. 
- Ζ δεηγκαηνιεςία ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 13/85 
απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 314/Β/1985) ή ησλ πξνηχπσλ EN ISO 
3170 ή EN ISO 3171 θαη ηα δείγκαηα εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ επαιινίσησλ 
εηδψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 548/1998 (ΦΔΚ 127/Β/18.2.1999). 
β. i) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 
εάλ απαηηεζεί ζα ζηαινχλ δείγκαηα ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο κε έμνδα πνπ ζα βαξχλνπλ 
ηνλ πξνκεζεπηή. 
ii) ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαχζηκα παξαδίδνληαη απεπζείαο ζηα νρήκαηα ηνπ θνξέα κέζσ 
εθνδηαζκνχ απφ πξαηήξηα θαπζίκσλ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε 
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαδηδφκελσλ θαπζίκσλ, 
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
iii) ηελ πεξίπησζε εθνδηαζκνχ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ησλ ππεξεζηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε 
βπηηνθφξν φρεκα ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη δεηγκαηνιεςία ζε φιεο ηηο παξαδφζεηο 
αιιά ρσξίο ππνρξέσζε ειέγρνπ φισλ ησλ δεηγκάησλ απφ ηελ Τπεξεζία. 
Τπνρξεσηηθά κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή , ζα ιακβάλνληαη – παξαδίδνληαη δείγκαηα ζε φγθν 
θαη ζπζθεπαζία, θαζνξηζκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. (Νομικό πλαίζιο ελέγσων κςπώζεων: ν. 2960/2001 « Πεπί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα» όπωρ ιζσύει, ν. 3054/2002 όπωρ ιζσύει, ν. 2873/2000 όπωρ ιζσύει, ν. 2093/92 όπωρ 
ιζσύει, Ποινικόρ κώδικαρ άπθπο 187 όπωρ ιζσύει, Αγοπανομική διάηαξη 7/2009 όπωρ ιζσύει.) 
- Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηελεξγεί επίζεο θάζε άιιν έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 
iv) ε πεξίπησζε πνπ δηελεξγεζεί έιεγρνο απφ ην Γ.Υ.Κ. θαη δηαπηζησζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα 
είδε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 
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5.2 α. Σα θαχζηκα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιεη ε 
ζρεηηθή λνκνζεζία. ε πεξίπησζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ θαπζίκσλ εάλ δηαπηζησζεί 
αζπκθσλία ραξαθηεξηζηηθψλ, ή αθφκα θαη βιάβε ησλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ ε νπνία 
δηαπηζησκέλα ζα πξνέιζεη απφ ηελ ρξήζε ησλ θαπζίκσλ, ν αλάδνρνο αθ’ ελφο κελ ζα 
θεξχζζεηαη έθπησηνο αθ’ εηέξνπ δε ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε θάιπςεο ησλ δαπαλψλ, 
επηζθεπήο/αληηθαηάζηαζεο ησλ ζπζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ, νρεκάησλ, κεραλεκάησλ πνπ 
ππέζηεζαλ βιάβε, ελψ ε πνζφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θαπζίκνπ (εάλ δελ έρεη θαηαλαισζεί) ζα 
θαηάζρεηαη θαη ζα δηελεξγείηαη ζε βάξνο ηνπ ε ζρεηηθή πνηληθή δηαδηθαζία. 
β. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ λα ζπκκνξθσζεί κε 
ηα κλεκνλεπφκελα ζηελ παξάγξαθν α ηεο παξαγξάθνπ 5.2. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο 
ηνπ εληφο ηεο σο άλσ ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ε Τπεξεζία ζα πξνβεί ζε απνθαηάζηαζε φισλ 
παξαηεξεζεηζψλ βιαβψλ θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα αθαηξεζνχλ απφ ην ιαβείλ ηνπ 
πξνκεζεπηή, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. 
γ. Δάλ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή δελ επαξθεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ , ην ππφινηπν 
πνζφ ζα θαηαινγίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ φπσο ηζρχνπλ. 
 

Άρζρο 6ο – ΠΑΡΑΓΟΖ– ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΗΓΧΝ 

 
6.1. α. Ζ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ΄ αξηζ. 2024709/601/0026 απφ 08-04-1998 
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ , απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 
β. Ζ δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο – παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί  θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηνπ έηνπο 2020. 
6.2. - Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά θαη 
ζε θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πξνκεζεπφκελεο Τπεξεζίαο. 
- - - Ζ παξάδνζε - ρνξήγεζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
(πξαηήξηα) ηνπ αλαδφρνπ, φπσο απηά ζα δεισζνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ . 
 

Άρζρο 7ο – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Κάζε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχηαη θαηά ηελ 
θαηάζεζε ησλ ηερληθψλ ηνπο πξνζθνξψλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα ππνβάιεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
7.1 Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά φηη : 
 -νη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαπζίκσλ θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’αξίζκ. 
2/2019 δηαθήξπμεο ηεο Γ.Α. Λαζηζίνπ  
- Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ηεο ππ’αξίζκ. 
2/2019 δηαθήξπμεο  ή θαη αλψηεξεο. 
- φηη απνδέρεηαη πιήξσο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο - απαηηήζεηο ηεο ππ. αξηζ. 2/2019 
δηαθήξπμεο ηεο Γ.Α. Λαζηζίνπ  
 7.2 Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ . 
7.5 Αλαιπηηθή θαηάζηαζε (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, επσλπκία θιπ) ηνπ-σλ Πξαηεξίνπ-σλ, απφ 
ην-α νπνίν-α ζα πξαγκαηνπνηείηαη ν εθνδηαζκφο ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ κε πγξά θαχζηκα 
θίλεζεο. 
 

Άρζρο 8ο – ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
8.1 Οη δηαγσληδφκελνη δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάιινπλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Δάλ έλαο 
δηαγσληδφκελνο ππνβάιιεη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ζα απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 
8.2 Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο ησλ 
θαπζίκσλ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ήηνη: ην πςειφηεξν πνζνζηφ πξνζθεξφκελεο έθπησζεο επί 
ηνηο εθαηφ, επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ 
είδνπο ηελ εκέξα ηεο παξάδνζήο ηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε δειηίν πηζηνπνίεζεο 
ηηκψλ θαπζίκσλ πνπ εθδίδεηαη απφ ην Σκήκα Παξαηεξεηεξίσλ Σηκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ:  

 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Α.Φ.Μ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΜΟΗΟΣΤΠΟΤ (fax)  

Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡ. ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ (e-mail)  
 

 

ΠΡΟ: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ 

 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/2019 απφ 27-12-2019 δηαθήξπμε ζαο, ε εηαηξεία καο- πξαηήξην 

πγξψλ θαπζίκσλ, πξνζθέξεη ην θάησζη αλαγξαθφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηηο εθαηφ ( επί ηεο 

θαζαξήο αμίαο πξν Φ.Π.Α.) επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ εθάζηνηε είδνπο ηελ 

εκέξα ηεο παξάδνζήο ηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ 

θαπζίκσλ πνπ εθδίδεηαη απφ ην Σκήκα Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή : 

 
 

ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΦΔΡΘΔΗΑ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΖ 

ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΗΜΖ 

( επί ηηο εθαηφ %) 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 

ΠΡΟΦΔΡΘΔΗΑ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΖ 

ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΗΜΖ 

( επί ηηο εθαηφ %) 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 

  

  

  

  

  

 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο κνπ, δειψλσ φηη έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 2/2019 απφ 27-12-2019 δηαθήξπμεο ζαο. 

 

 (ηφπνο) ……………….., …………..2019 

 

Ο Πξνζθέξσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 
 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ  

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 100001813- 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Σδνξληάλν Μπξνχλν πεξηνρή ηαπξφο 

Σ.Κ. 72100 Αγηνο Νηθφιανο –Κξεηεο  

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Αλζ/κνο ΥΑΜΖΛΑΚΖ  Υαξίδεκνο  

- Σειέθσλν: 28410-90401 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: adlsithiou.diax@astynomia.gr 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

www.hellenicpolice.gr 

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

ζρεηηθνχ CPV): ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ Γ.Α. ΛΑΗΘΗΟΤ 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ην έηνο 2020 θαη πεξηιακβάλεη Πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο 

(cpv: 09132100-4) θαη πεηξειαίνπ ληίδει θίλεζεο (cpv: 09134100-8) γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Λαζηζίνπ (Τπεξεζηώλ πνπ επηρεηξνύλ ζην Γήκν 
Ιεξάπεηξαο – Λαζηζίνπ). 
 (cpv: 09132100-4 ,  cpv: 09134100-8 ,   
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ:  

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΚΑΤΗΜΑ ΚΗΝΖΖ - - 

Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

mailto:adlsithiou.diax@astynomia.gr
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽  

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΕΤΔ απφ ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΕΤΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο 

Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, 

δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Επηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε 

έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο 

ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 

ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 

παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έσει δι αππάξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έσει ζςνάτει  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 
Γνυπί ζει ο οι κονομι κόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη

ηςσόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έσει παπάζσει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

[] Ναη [] Όρη 
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αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

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

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV 

ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
xxxiv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο
xxxv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -

θαη ε αληίζηνηρε αμία) 
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ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxviii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxix

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xliii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

 

[] Ναη [] Όρη 
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πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα 

εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα 

ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlvi
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ 

ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xlviii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Εληχπνπ Τπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο 

ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

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

ζχλνιν απηψλ 

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

iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο 

από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην 

ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

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

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

vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 

viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' 

εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο 

πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

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

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

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

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 

3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ 

Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

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

Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  

φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο 

ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ 

Πξσηνθφιισλ. 

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

ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή 

ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

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

 
πνπ 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

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

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ 

ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽  εμαθνινχζεζε, 

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

xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

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

δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 

πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx Πξβι άξζξν 48. 

xxxi  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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xxxii Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ 

(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxiii Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε 

νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 

xxxiv  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxv  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxvi Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxviii Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxix Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xl Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο 

πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xli Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη 

λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 

xlii Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην 

επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

xliii Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη 

λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xliv Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xlv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlviii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ 

ελ ιφγσ πξφζβαζε.  


