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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ  

ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ       ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ           
      

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 4020 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 

Ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, μζςω τθσ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ, για τθν "προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν" για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των δθμοτικϊν 

υπθρεςιϊν του Διμου Καρφςτου και των νομικϊν του προςϊπων, ζτουσ 2017, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

258.466,43€(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 24%) 

Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά  μόνο βάςει 

τιμισ. (ΡΑΑΤΘΜΑ 3 : Ζντυπα Οικονομικισ προςφοράσ) 

Για τα μεν καφςιμα κα προςφερκοφν ποςοςτά ζκπτωςθσ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ κατά τισ 

θμζρεσ παράδοςθσ ςτθν Κάρυςτο, ενϊ για τα λιπαντικά κα προςφερκοφν τιμζσ χαμθλότερεσ ι το πολφ ίςεσ 

αυτϊν του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. Ανάδοχοσ ςε κάκε ομάδα κα αναδειχκεί εκείνοσ που 

διαμορφϊνει τθν χαμθλότερθ προςφορά επί του αντίςτοιχου, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

Στον διαγωνιςμό δεν κα γίνονται δεκτζσ προςφορζσ με αρνθτικό ποςοςτό ζκπτωςθσ (για τα καφςιμα) ι 

υπερβατικζσ τιμζσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ (για τα λιπαντικά)  
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπωνςμία ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Σασςδπομική διεύθςνζη Ι. ΚΟΣΙΚΑ & ΔΛΛ. ΑΜΔΡΙΚΗ 

Πόλη ΚΑΡΤΣΟ ΔΤΒΟΙΑ 

Σασςδπομικόρ Κωδικόρ 34001 

Σηλέθωνο 2224350012 

Φαξ 2224023666 

Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο  info@dimoskarystou.gr 

Απμόδιορ για πληποθοπίερ Ι. Ξςνογαλάρ, Δ. Αλαμάνος 

Γενική Γιεύθςνζη ζηο διαδίκηςο (URL) http://www.dimoskarystou.gr 

 

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Ο.Τ.Α. α' βακμοφ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ  (Υποτομζασ ΟΤΑ) 

Κφρια δραςτηριότητα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ . 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http://www.dimoskarystou.gr/city/notice-category/διαγωνιςμοί-
προκθρφξεισ. Ρλθροφορίεσ για τθν ςφμβαςθ κα παρζχονται και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

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

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ1 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο δήμοσ Καρφςτου :  

Κ.Α ΣΙΣΛΟ ΓΑΠΑΝΗ 

00.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2.000,00 

10.6643.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα  ζέξκαλζε & θσηηζκό 5.009,68 

15.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε ιεσθνξείσλ  2.000,00 

15.6641.02 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ νρεκάησλ ηεο Βνήζεηαο ζην πίηη 3.031,54 

20.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε πεηξειαηνθίλεησλ απνξξηκκαηνθόξσλ 71.662,16 

20.6641.02 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε βελδηλνθίλεηνπ  απνξξηκκαηνθόξνπ 3.000,00 

20.6641.03 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε βελδηλνθίλεηνπ (ακόιπβδεο) θνξηεγνύ 5.000,00 

25.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε ληηδεινθίλεηνπ εμνπιηζκνύ  25.000,00 

25.6641.02 Πξνκήζεηα βελδίλεο  γηα MAZDA  4X4  (ακόιπβδε) 4.000,00 

25.6641.03 Πξνκήζεηα βελδίλεο  γηα Mitsubishi  4X4   2.720,26 

25.6642.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε  ειεθηξνπαξαγσγώλ  2.500,00 

30.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  κεραλεκάησλ έξγνπ 45.512,59 

30.6641.02 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ εκηθνξηεγνύ ππεξεζίαο 2.500,00 

                                                 
1
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
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30.6642.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θνξεηώλ γελλεηξηώλ  1.383,56 

35.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ ληηδεινθίλεησλ θνξηεγώλ νρεκάησλ έξγσλ πξαζίλνπ 4.000,00 

35.6642.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζακλνθνπηηθώλ/αιπζνπξίνλσλ & ινηπώλ κεραλεκάησλ  2.349,59 

40.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ δηελέξγεηαο απηνςηώλ 1.000,00 

70.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ νρεκάησλ ππξόζβεζεο & θνξηεγνύ ππξνπξνζηαζίαο 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 185.669,38 

 

Κ.Α ΣΙΣΛΟ ΓΑΠΑΝΗ 

00.6641.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 500,00 

15.6641.03 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ  γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 1.000,00 

20.6641.04 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ  γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 10.000,00 

20.6641.05 Πξνκήζεηα ιαδηνύ πδξαπιηθώλ απνξξηκκαηνθόξσλ 5.000,00 

25.6641.04 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ  νρεκάησλ ύδξεπζεο 4.000,00 

25.6642.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ  ΒΙΟ.ΚΑ.    4.000,00 

30.6641.03 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ  Μεραλεκάησλ Έξγνπ 5.000,00 

30.6641.04 Πξνκήζεηα ιαδηνύ πδξαπιηθώλ Μ.Δ. 2.000,00 

35.6641.02 Πξνκήζεηα  ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 1.500,00 

40.6641.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 800,00 

70.6641.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ νρεκάησλ ππξόζβεζεο & θνξηεγνύ ππξνπξνζηαζίαο 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 34.800,00 

 Α’-βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή δήκνπ Καξύζηνπ, 16.000,00 € 

 Β’-βάζκηα  ρνιηθή Δπηηξνπή δήκνπ Καξύζηνπ 12.000,00 € θαη  

 Οξγαληζκόο Πεξηβάιινληνο Παηδείαο Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ ηαζκώλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

Αιιειεγγύεο δήκνπ Καξύζηνπ «Ι.Θ. & Π. Κόηζηθαο» 10.000,00 € 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν, ζτουσ 2017, γα τον διμο και τα 
Ν.Ρ.Δ.Δ αυτοφ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) και θ  παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

ΟΜΑΓΑ Α – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

(ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ) 

α
/α

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ 
ΣΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

CPV 

1 Βενζίνη αμόλσβδη λίηρο 10.996 1,282 14.096,87 09132100-4 

2 Πεηρέλαιο diesel κίνηζης  λίηρο 125.569 1,048 131.596,31 09134200-9 

3 Πεηρέλαιο diesel θέρμανζης λίηρο 5012 0,806 4.039,67 09135100-5 

 Άζξνηζκα 149.732,85  

Φ.Π.Α. 24% 35.935,88  

Γενικό ύνολο 185.668,73  
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ΟΜΑΓΑ Β – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ) 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ 
ΣΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

CPV 

1 Λάδη πδξαπιηθνύ ιίηξν 1.535 3,45 5.295,75 09211000-1 

2 Τγξό θξέλσλ ιίηξν 35 10,00 350,00 09211000-1 

3 Τγξό κπαηαξίαο ιίηξν 60 3,75 225,00 09211000-1 

4 Γξάζν βάζεο αζβεζηίνπ ριγ. 39 3,90 152,10 09211000-1 

5 Γξάζν βάζεο ιηζίνπ ριγ. 45 5,75 258,75 09211000-1 

6 
Ληπαληηθό νδνλησηώλ ηξνρώλ 

(βαιβνιίλε) SAE 80W/90 
ιίηξν 150 5,30 795,00 

09211000-1 

7 Ληπαληηθό απηόκαησλ θηβσηίσλ ιίηξν 160 8,50 1.360,00 09211000-1 

8 Ληπαληηθό κεησηήξσλ (ζπλζεηηθό) ιίηξν 170 19,00 3.230,00 09211000-1 

9 
Πξόζζεην κεηώζεσο ξύπσλ, ηύπνπ 

AdBlue 
ιίηξν 1.425 1,10 1.567,50 

09211000-1 

10 
Μνλόηππν ιηπαληηθό θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 30 & SAE 40 
ιίηξν 510 4,20 2.142,00 

09211000-1 

11 
Πνιύηππν ιηπαληηθό θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 15W/40 
ιίηξν 926 4,90 4.537,40 

09211000-1 

12 
Πνιύηππν ιηπαληηθό θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 20W/50 
ιίηξν 921 6,00 5.526,00 

09211000-1 

13 
πλζεηηθό ιηπαληηθό βελδηλνθηλεηήξσλ 

SAE 15W/50 
ιίηξν 300 8,75 2.625,00 

09211000-1 

 Άζξνηζκα 28.064,50  

Φ.Π.Α. 24% 6.735,48  

Γενικό ύνολο 34.799,98  

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

(Α-βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή) 
   

 
α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΟΝΑΓΑ 

 

ΠΟΟΣΗΣΔ 

ΣΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ  

(€) 

CPV 

1 Πεηρέλαιο diesel θέρμανζης λίηρο 16.008 0,806 12.902,45 09135100-5 

 Άζξνηζκα 12.902,45  

Φ.Π.Α. 24% 3.096,59  

Γενικό ύνολο 15.999,04  
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ΟΜΑΓΑ Γ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

(Β-βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή) 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ 
ΣΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

CPV 

1 Πεηρέλαιο diesel θέρμανζης λίηρο 12.006 0,806 9.676,84 09135100-5 

 Άζξνηζκα 9.676,84  

Φ.Π.Α. 23% 2.322,44  

Γενικό ύνολο 11.999,28  

 

ΟΜΑΓΑ Δ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

(Οξγαληζκόο Πεξηβάιινληνο Παηδείαο Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ ηαζκώλ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο δήκνπ Καξύζηνπ                     «Ι.Θ. & Π. Κόηζηθαο») 
 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ 
ΣΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝ

Η        

(€) 

CPV 

1 Πεηρέλαιο diesel θέρμανζης λίηρο 10.005 0,806 8.064,03 09135100-5 

 Άζξνηζκα 8.064,03  

Φ.Π.Α. 23% 1.935,37  

Γενικό ύνολο 9.999,40  

 

 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

α/α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΟΝΑΓΑ 

 

ΠΟΟΣΗΣΔ 

ΣΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ  

(€) 

1 Βενζίνη αμόλσβδη λίηρο 10.996 1,282 14.096,87 

2 Πεηρέλαιο diesel κίνηζης  λίηρο 125.569 1,048 131.596,31 

3 Πεηρέλαιο diesel θέρμανζης λίηρο 43.031 0,806 34.682,99 

4 Λάδη πδξαπιηθνύ ιίηξν 1.535 3,45 5.295,75 

5 Τγξό θξέλσλ ιίηξν 35 10,00 350,00 

6 Τγξό κπαηαξίαο ιίηξν 60 3,75 225,00 

7 Γξάζν βάζεο αζβεζηίνπ ριγ. 39 3,90 152,10 

8 Γξάζν βάζεο ιηζίνπ ριγ. 45 5,75 258,75 

9 
Ληπαληηθό νδνλησηώλ ηξνρώλ 

(βαιβνιίλε) SAE 80W/90 
ιίηξν 150 5,30 795,00 

10 Ληπαληηθό απηόκαησλ θηβσηίσλ ιίηξν 160 8,50 1.360,00 

11 Ληπαληηθό κεησηήξσλ (ζπλζεηηθό) ιίηξν 170 19,00 3.230,00 

12 
Πξόζζεην κεηώζεσο ξύπσλ, ηύπνπ 

AdBlue 
ιίηξν 1.425 1,10 1.567,50 

13 
Μνλόηππν ιηπαληηθό θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 30 & SAE 40 
ιίηξν 510 4,20 2.142,00 
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14 
Πνιύηππν ιηπαληηθό θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 15W/40 
ιίηξν 926 4,90 4.537,40 

15 
Πνιύηππν ιηπαληηθό θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 20W/50 
ιίηξν 921 6,00 5.526,00 

16 
πλζεηηθό ιηπαληηθό βελδηλνθηλεηήξσλ 

SAE 15W/50 
ιίηξν 300 8,75 2.625,00 

 Άζξνηζκα 208.440,67 

Φ.Π.Α. 24% 50.025,76 

Γενικό ύνολο 258.466,43 

 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για μία ι περιςςότερεσ ι και για όλεσ τισ ομάδεσ (ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ,Δ,Ε -
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ)  

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε πζντε (5).  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 258.466,43 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 208.440,67 ΦΡΑ : 50.025,76). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 1 ζτοσ ι μζχρι αναλϊςεωσ των ποςοτιτων του προχπολογιςμοφ. 

Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει 
τιμισ. Για τα μεν καφςιμα κα προςφερκοφν ποςοςτά ζκπτωςθσ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ κατά 
τισ θμζρεσ παράδοςθσ ςτθν Κάρυςτο, ενϊ για τα λιπαντικά κα προςφερκοφν τιμζσ χαμθλότερεσ ι το πολφ 
ίςεσ αυτϊν του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. Ανάδοχοσ ςε κάκε ομάδα κα αναδειχκεί εκείνοσ που 
διαμορφϊνει τθν χαμθλότερθ προςφορά επί του αντίςτοιχου, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

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

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ 
ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν 
Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν 
Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  
, 
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του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,2 

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

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

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)3  

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν4[ του ν. 3548/2007 
(Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ 
διατάξεισ», 5,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”6 

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 
τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»7, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

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

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

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

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

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

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »8 

                                                 
2
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

3 Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε δύν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 379. 

Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, όηαλ ν δηαγσληζκόο 

πξνθεξύζζεηαη από πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379. 
4 Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε δύν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο σο 

άλσ απόθαζεο, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 379. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε 

ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379, 
5
 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου 2021  

6
 Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των 

προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου 

7
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 

8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου 
ευρϊ (1.000.000,00 €) 

8 Η ελ ιόγσ απόθαζε ηζρύεη έσο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο θαηόπηλ εμνπζηνδόηεζεο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 6 ηνπ λ. 

4412/2016 (Πξβι Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, ζ. 75) 
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τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..),9 

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

-τθν  υπ’ αρικμ. 39/2017 ΑΔΣ(ΑΔΑ:Ω6ΤΗΩΕΦ-4ΜΩ) 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 19/05/2017 και ώρα 16.00μ.μ.10 

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

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο 11 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 12.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.13 :  http://www.promitheus.gov.gr και κα λάβει ςυςτθμικό αρικμό  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ 
Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί και ςτον Ελλθνικό Τφπο 14 15 16, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 :  

                                                 
9
 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 και 

ςτο μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ των 60.000€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ, για τισ οποίεσ εφαρμόηονται θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ. Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4412/2016, ς. 75  

10
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 

11
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 

ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016.Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 
48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

12
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΚΥΑ Ρ1/2380/2012 (Β 3400). Από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παρ. 6 του άρκρου 38 κα δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και θ προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, άρκρο 379§3 του Ν.4412/2016.  
13

 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 
14

 Συνεχίηει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται 
ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. μζχρι και τθν 31/12/2017, οπότε και καταργείται, πρβλ άρκρο 
377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   

15
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007/άρκρο 

5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 
82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

16
 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): www.dimoskarystou.gr 

Γ. Ζξοδα δημοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τουσ αναδόχουσ  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ17  

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

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

 

                                                 
17 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ . 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 τα ςχζδια τθσ ςφμβαςθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

Ρρόςβαςθ ςτθν υπ’ αρικμ. 2/2017 ςχετικι μελζτθ, κακϊσ και ςτο περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ κα παρζχονται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου Καρφςτου: www.dimoskarystou.gr/city/notice-
category/διαγωνιςμοί-προκθρφξεισ.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο πζντε (5)  θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο18. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

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

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν19. 

                                                 
18 Πξβι ηελ κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο “Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) 
19 Άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016 
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2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 
τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.20 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).21 

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

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

 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα22. 

2.1.5 Δγγπήζεηο23 

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

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ 

                                                 
20

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
21

 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
22 Με ηελ επηθύιαμε ηεο ελ όισ ή ελ κέξεη ζύληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιώζζα 
23

 Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016  
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ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον 
χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το 
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου 
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, 
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.24 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι25 για τθν υποβολι προςφοράσ26.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.27   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο28 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ29, που ανζρχεται 
ςτο δφο (2) τοισ εκατό (%) του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Για τουσ προμθκευτζσ που ενδιαφζρονται να δϊςουν προςφορά για μία ομάδα του προχπολογιςμοφ το 
ποςό τθσ εγγυθτικισ κα αντιςτοιχεί ςτο 2%  επί τθσ προχπολογιςκείςασ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ, προ 
Φ.Ρ.Α, τθσ ομάδασ. Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό υποβάλλει προςφορά για 
περιςςότερεσ ομάδεσ, τα ποςά των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ακροίηονται αντίςτοιχα.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

                                                 
24 ηνλ βαζκό πνπ θαιύπηνληαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζώο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο από ηηο νπνίεο δεζκεύεηαη ε Έλσζε, νη A.A. επηθπιάζζνπλ γηα 

ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιόγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε 

εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο Έλσζεο 
25

 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
26

 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

27 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
28 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 
29 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 
1α ν. 4412/2016) 

17PROC006099881 2017-04-25



 13 

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

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

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

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, 
και  

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο,   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ30  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ31 :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, 
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

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

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

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

                                                 
30

 Πξβι άξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016 
31

 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

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

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

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

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

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ32.  

2.2.3.3.33 α) Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
2.2.3.4. Αποκλείεται34 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

                                                 
32

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

33 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πξόβιεςε ηεο παξ. 3 γηα παξέθθιηζε από ηνλ ππνρξεσηηθό απνθιεηζκό ησλ παξ. 1 θαη 2 απνηειεί 

δπλαηόηεηα ηεο A.A. (πξβι. 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηόηεηα ε 

A.A. δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο  3 α ή/θαη β αληίζηνηρα. 
34

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ 
τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ 
περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). 
Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ 
τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και 
τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκαθάριςησ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ35,  

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

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

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

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)36. 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.437 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 

                                                 
35

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  

36
 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 
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που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 38. 

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

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

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο39  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του 
ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο 
Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ40  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Δεν απαιτείται  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ  

 που υποβάλλουν προςφορά για τθν ομάδα Α απαιτείται: 

α) Κακϊσ ο Διμοσ δεν διακζτει δεξαμενζσ για καφςιμα κίνθςθσ (πετρζλαιο-βενηίνθ αμόλυβδθ), ο 
ςυμμετζχων για την ομάδα Α κα πρζπει  να διακζτει πρατιριο καυςίμων για τθν τροφοδοςία των 
οχθμάτων εντόσ των ορίων του Διμου και ςε κάκε περίπτωςθ ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ των δϊδεκα 
(12) χιλιομζτρων από τθν ζδρα του Διμου. Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςε 
οποιοδιποτε δθμοτικό κτίριο και ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο 

β) να διακζτουν κατάλλθλο όχθμα για τθν μεταφορά και τθν τροφοδοςία του Διμου με πετρζλαιο 
κζρμανςθσ. 

οι οικονομικοί φορείσ  

 που υποβάλλουν προςφορά για τισ ομάδεσ Γ,Δ,Ε απαιτείται: 

                                                                                                                                                                    
37 Όπσο πξνεγνύκελε ππνζεκείσζε 
38

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
39

 Πξβι άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 
40 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Αλ. 4412/2016 
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 να διακζτουν κατάλλθλο όχθμα για τθν μεταφορά και τθν τροφοδοςία των Ν.Ρ.Δ.Δ. με πετρζλαιο 
κζρμανςθσ ςτισ δεξαμενζσ τουσ. 

οι οικονομικοί φορείσ  

 που υποβάλλουν προςφορά για τθν ομάδα Β απαιτείται: 

να διακζτουν τισ τεχνικζσ πιςτοποιιςεισ που μνθμονεφονται ςτο Ραράρτθμα 2 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο41  

Δεν απαιτείται  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ42. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

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

Θ εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν/ κακθκόντων  γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ 
προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ 
αυτι. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα 1.,, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ43 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

                                                 
41

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 

42
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 

οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
43 Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα Μέξε: Μέξνο Ι Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΙΙ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα, Μέξνο ΙΙΙ Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ, Μέξνο IV Κξηηήξηα 

Δπηινγήο,  Μέξνο VI Σειηθέο δειώζεηο  
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα44 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201645. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)46. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.447. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν48. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά49: 

                                                 
44

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει 
ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

45  Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 
46 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 
47 Η αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθόζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ, πεξηζζόηεξνπο ή όινπο ηνπο ιόγνπο 

απνθιεηζκνύ ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ. πκπιεξώλεηαη αλαιόγσο  (πξβι παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016 
48 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
49

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

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

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον 

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι 
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ 
του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.50 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. - 

                                                 
50Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Α.Α. απαηηεί ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, θαηά 

πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνύο θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα από ηα ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ 

Μεηξώα, θαηά πεξίπησζε . 
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ (για τθν ομάδα 
Α) προςκομίηουν τθν άδεια του Ρρατθρίου ςτθν οποία κα αναφζρεται ο τόποσ εγκατάςταςισ του.  

Β.5. - 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, 
το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ51 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.52 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο53  

Κριτιριο ανάκεςθσ54 τθσ Σφμβαςθσ55 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

Α) βάςει τιμισ 

                                                 
51

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
52

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

53
 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζύκβαζεο), παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνύ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 
54 Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 

86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηόηεηα απνηειεζκαηηθνύ αληαγσληζκνύ θαη ζπλνδεύνληαη από πξνδηαγξαθέο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνληαη από ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη 

ν βαζκόο ζπκκόξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεύνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο (παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα 

Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (ΑΓΑ ΩΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΙΦ)  
55 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζύκβαζεο) παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296). 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα 2 Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ , για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά ομάδα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ56. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ 
ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ 
ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

25/04/2017 12/05/2017 19/05/2017 

 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 57 58. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι 
υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω 
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ59. 

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

                                                 
56 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
57 Η ελ ιόγσ Τπνπξγηθή Απόθαζε εμαθνινπζεί λα ηζρύεη κέρξη ηελ έθδνζε ησλ Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ ησλ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 36 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 
58 πζρέηηζε κε άξζξν (Γιώζζα) θαη (Δπηθνηλσλία) ηεο δηαθήξπμεο (ηδίσο εθόζνλ θαη΄επηινγή ηεο Α.Α. εθαξκόδνληαη νη παξ. 

1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4412/2016) 
59 Πξβι άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
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(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα60, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν 
εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που 
φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 
ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ61. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

 

                                                 
60 Πξβι άξζξν 11, παξ. 1.11 ηεο σο άλσ ππνπξγηθήο απόθαζεο 
61 ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, θξίλεηαη ζθόπηκν από ηελ Α.Α. λα πξνζθνκηζηνύλ ζηνηρεία πξόζθνξα λα 

απνδείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηδίσο όηαλ απηή πεξηιακβάλεη αλάιπζε θόζηνπο, πεξηγξάθεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ 

ππνθαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ν ηξόπνο ππνβνιήο ηνπο   
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2.4.3.1  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν62: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201663, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ. 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το παράρτθμα 2 “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” τθσ Διακιρυξθσ , 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει 
ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ 
άνω Ραράρτθμα64 65.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν66. 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ :τιμι ,  
και όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ  

Οι τιμζσ προςφοράσ κα πρζπει να δίδονται με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) για τα μεν καφςιμα επί 
τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, ςτθν Κάρυςτο, κατά τθν 
θμζρα παράδοςθσ αυτοφ και που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ (πετρζλαιο 
κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ και πετρζλαιο κζρμανςθσ). Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το 
ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ 
κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά 
τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν Τιμι Αναφοράσ (Τιμι ενδεικτικοφ 
Ρρουπολογιςμοφ με βάςει μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ καυςίμων ςτθν Κάρυςτο κατά τον χρόνο ςφνταξθσ 
τθσ μελζτθσ.) 

Τιμζσ Αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν : 

Τιμι αναφοράσ Ρετρελαίου Θζρμανςθσ : = 0,806 

Τιμι αναφοράσ Ρετρελαίου Κίνθςθσ : = 1,048 

Τιμι αναφοράσ Βενηίνθ Αμόλυβδθ :   1,282 

                                                 
62 Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 
63 Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Σν ΣΔΤΓ ηζρύεη ππνρξεσηηθά (από 7-12-2016) γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο θαηά 

ηα αλαθεξόκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
64 Πξβι άξζξν 94 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
65 Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηερληθή θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ   

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά. Αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηπρόλ πξνβιέπνληαη 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο πξνκήζεηα αγαζνύ, ζύκθσλα κε Παξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηπρόλ ππόδεηγκα ηερληθήο 

πξνζθνξάο. 
66 Βι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016 
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Ραράδειγμα : Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ακριβϊσ ηθτείται από τθ 
Διακιρυξθ) 10% για το Ρετρζλαιο Κίνθςθσ. Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του 
ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 1,048 (χωρίσ το ΦΡΑ 24%) - (1,048 x 0,10)=0,943 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ 3, ςε μορφι pdf. 

ΓΙΑ ΣΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα 
ςυμπλθρϊςουν τθν τιμι μονάδοσ που προςφζρουν για ζκαςτο είδοσ. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ .3,.που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ67. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι68 . 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ69   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

                                                 
67 Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016 
68 Βι παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016 
69

 Πξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016 
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ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ70 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,71  

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

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)  θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ  οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

                                                 
70

 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016 
71 Πξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζώο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ72 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν. 

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

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

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

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου73.  

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

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

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

                                                 
72

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Ρ1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).  

73 Πξβι θαη ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 “Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 

εθδώζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο” 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι74 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

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

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

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. 
τθσ παροφςασ.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο75 - Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε  (15) θμερϊν 76 από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

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

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

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

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

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

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

                                                 
74 Βι. άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 
75

 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 
76

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 
του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν 
μζςων' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ 
ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ 
του οποίου κα πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ 

17PROC006099881 2017-04-25



 28 

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν 
ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του77.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό 15%.78 ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου 
ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρο 36 του ν. 
4129/2013.  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω 
ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

[3.4] Δλζηάζεηο 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

                                                 
77 Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 
78

 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016) 
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Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά79, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ80, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου 
pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται,  με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf81. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με 
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζςω τθσ 
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.  

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά τθν 
31θ Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

                                                 
79 ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην εδάθην α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ΤΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) κε ζέκα “Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο & δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ”. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε σο άλσ 

απόθαζε ηζρύεη ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ζπλέπεηα, ζην βαζκό πνπ επηβάιινληαη 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο γηα όια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36) δελ εθαξκόδνληαη ην β΄ θαη γ΄ εδάθην ηεο σο άλσ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ΤΑ [πεξί άιινπ ηξόπνπ ππνβνιήο, πιελ ηνπ ειεθηξνληθνύ]  
80 Πξβι άξζξν 100 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
81 Βι. άξζξν 5 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 82.Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό 
τουσ ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά : αποδεςμεφονται 
τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που 
παραλιφκθκε οριςτικά] μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ 
ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 

                                                 
82

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.83. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των 
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 84 85 

-θ Σφμβαςθ μπορεί να παρατακεί μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςϊν του προχπολογιςμοφ  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ 
τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ , β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια 
από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον 
ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 
2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ 
δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

                                                 
83 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
84

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 
85

 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ.  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201686 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ όπωσ κάκε φορά ορίηεται. 

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ87  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και το Ραράρτθμα 4 Συγγραφισ Υποχρεϊςεων   

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ 
τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον 
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

                                                 
86 Ο ρξόλνο, ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθώλ πνζώλ, θαζώο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη από ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
87 Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο88 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ 
τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον 
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ89   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

                                                 
88

 Άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016 
89

 Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά : 

-Για τα καφςιμα ομάδασ Α: Εξ αιτίασ τθσ αδυναμίασ του διμου να αποκθκεφςει ποςότθτεσ καυςίμων (κακϊσ 
δεν υπάρχει δθμοτικό πρατιριο) και προκειμζνου ο χρόνοσ και θ απόςταςθ ανεφοδιαςμοφ των οχθμάτων 
του να μθν βαρφνουν υπζρμετρα τθν λειτουργία του, ορίηεται, ότι θ τμθματικι παράδοςθ των καυςίμων 
κίνθςθσ κα γίνεται είτε από αντλία ςτθν ζδρα του διμου (Κάρυςτοσ) είτε από αντλία που κα βρίςκεται ςε 
ακτίνα το πολφ δϊδεκα χιλιομζτρων από τθ κζςθ του αμαξοςταςίου (παλαιά δθμοτικά ςφαγεία Καρφςτου)  

-Για τα λιπαντικά : ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου Καρφςτου (παλαιά Δθμοτικά Σφαγεία ςτθν Κάρυςτο) 

-Για τα καφςιμα κζρμανςθσ : ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, και των ΝΡΔΔ. 

Για όλα τα είδθ (ΟΜΑΔΩΝ Β, Γ, Δ, Ε) ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ, από τθν ςτιγμι που λαμβάνει 
τθν εντολι προμικειασ ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν να εφοδιάςει τον διμο με τθν 
παραγγελκείςα ποςότθτα καυςίμων κζρμανςθσ ι λιπαντικϊν. Θ παράδοςθ των ποςοτιτων αυτϊν κα 
γίνεται περιοδικά ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Διμου. 
Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά που ορίηει μεγαλφτερο 
χρόνο παράδοςθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τισ 
ποςότθτεσ του κάκε είδουσ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1690  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ 
των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

                                                 
90 Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “ Γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο 

ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. 

Σν όξγαλν απηό εηζεγείηαη γηα όια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε 

καθξνζθνπηθνύο, ιεηηνπξγηθνύο ή θαη επηρεηξεζηαθνύο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ 

πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα 

εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ 

επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ όξσλ. Με απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα 

ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηόηεηεο”  
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Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

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

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

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

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

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

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: .1 μινασ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται 
από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.91 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη 
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 

                                                 
91

 ην άξζξν απηό ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ΤΑ 

Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί. 
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κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Κάρυςτοσ, 25/4/2017 

Ο δήμαρχοσ Καρφςτου 

 

Ραβιόλοσ Ελευθζριοσ 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : 6138 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ι Κότςικα & Ελλ. Αμερικισ, Κάρυςτοσ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ι. Ξυνογαλάσ, Ε.Αλαμάνου 

- Τθλζφωνο: 2224350012, 2224350001 

- Ηλ. ταχυδρομείο: jo.xynogal@gmail.com, alamanoulena@gmail.com 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.dimoskarystou.gr. 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

17PROC006099881 2017-04-25



 

4 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

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

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ14· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+19 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
20; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν21: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 24 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ27  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ30; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ33
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ 34: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: [……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχων42 όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ43 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+46 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται47, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν48. 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

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

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

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

“διαφκορά”. 

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

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

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

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λιφκθκαν.  

22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

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

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
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λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

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

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

30 Ρρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

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

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

33 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

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

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

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

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

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

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

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

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

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

41 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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42 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

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

υπθρεςιϊν. 

43 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

47 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

17PROC006099881 2017-04-25



  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ (DIESEL) 

Πξόθεηηαη γηα πγξό θαύζηκν, ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ – θαη νη κέζνδνη 

ειέγρνπ απηώλ,  ζα ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ 467/2002/2003 

ΥΑ (ΦΔΚ 1531Β ηεο 16–10–03) θαζώο θαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο. 

 

ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ, ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (DIESEL) 

Πξόθεηηαη γηα πγξά θαύζηκα, ε ζύζηαζε θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ νπνίσλ θαζώο θαη ν 

ηξόπνο θύιαμεο θαη δηάζεζήο ηνπο, ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ 

291/2003/2004 ΥΑ (ΦΔΚ 332Β ηεο 11–2–04) θαζώο θαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηεο, όπσο ε ΥΑ 351/03 (ΦΔΚ 1383 Β’ ηεο 9–9–04) 

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ ακόιπβδε πξέπεη λα πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο θαη νη κέζνδνη δνθηκώλ 

πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ 501/2004/2007 ΥΑ (ΦΔΚ 872 Β’ ηεο 4–6–07). Ιδηαίηεξα, δελ 

επηηξέπεηαη γηα ηα θαύζηκα ηεο παξαγξάθνπ, αλάκημε κεηαμύ ηνπο ή πξόζκημε κε λεξό. 

 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΔΝΗΚΑ 

Τα πξνζθεξόκελα ιηπαληηθά ζα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ’ αξηζ. 176/94 Απόθαζεο 

Γ.Φ. ηνπ Κξάηνπο (ΦΔΚ 421/Β/6-6-94), ζα είλαη πξσηνγελή -ζπλζεηηθά, θαη ζε θακία   

πεξίπησζε   δελ   γίλνληαη   δεθηέο   πξνζθνξέο   κε   πξντόληα   από αλαγελλεκέλα 

ειαηνιηπαληηθά. θαη ζα δηαζέηνπλ:   

 έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ Γ.Φ. ηνπ Κξάηνπο, (θαηαρώξεζε ζηνλ θαηάινγν ηεο Γ/λζεο 

Πεηξνρεκηθώλ ηνπ Γ.Φ.Κ.).  

 Όια ηα πξντόληα ζα θέξνπλ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.  

 Οη πξνζθέξνληεο, ζα θαηαζέζνπλ έγγξαθα παξαγσγνύ, κε ηα ηππηθά θπζηθνρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ (ζε 

δηαλπζέληα Km ή ώξεο ιεηηνπξγίαο).  

Ο δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνζηνιήο δεηγκάησλ από ηα θαύζηκα ζην Γεληθό Φεκείν ηνπ 

Κξάηνπο, ώζηε λα ειεγρζεί ε πνηόηεηά ηνπο θαη ε εθπιήξσζε ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ 

δεηνύληαη θαη απηώλ πνπ δειώλνληαη από ηνπο πξνζθέξνληεο.  

Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πνηνηηθνύ θαη πνζνηηθνύ ειέγρνπ ησλ ιηπαληηθώλ ηόζν θαηά 

ηελ παξαιαβή ηνπο όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο απηώλ. 

 
ΛΑΓΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ (ISO 46, 68) 

Πξόθεηηαη γηα εληζρπκέλα ιηπαληηθά κε πξόζζεηα ζεξκηθήο θαη νμεηδσηηθήο ζηαζεξόηεηαο γηα 

πδξαπιηθά ζπζηήκαηα κε ηδηαίηεξε αληνρή ζηε θζνξά θαη ζηελ νμείδσζε. Θα είλαη 

θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζύγρξνλα βηνκεραληθά πδξαπιηθά θαη θπθινθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πςειήο πίεζεο. Θα θαιύπηoπλ πξνδηαγξαθέο : DIN 51524 PART II HLP, AFNOR NFE 

48603, DENISON HF-0 & HF-2 

 

ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΩΝ 

Σπλζεηηθά πγξά θξέλσλ, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξόζζεηα γηα ηέιεηα ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θξέλσλ. Καηάιιεια γηα νρήκαηα κε δηζθόθξελα, ηακπνύξα θαζώο θαη ABS. Θα 

έρνπλ πνιύ θαιέο αληηηξηβηθέο ηδηόηεηεο, δελ  ζα πξνθαινύλ θαηαζηξνθή ζηα ειαζηηθά κέξε 

ηνπ θπθιώκαηνο ησλ θξέλσλ. Σε κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο δελ ζα έρνπκε αιιαγή 

ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπο. Θα ππεξθαιύπηoπλ πξνδηαγξαθέο: DOT-3 & DOT-4, ISO 4925  

 

ΤΓΡΟ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 

Απηνληζκέλν λεξό γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ ειεθηξνιύηε ηεο κπαηαξίαο.  

Θα έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία ζε θαηάιιειεο ηνληνελαιιαθηηθέο ζηήιεο γηα ηελ  
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αθαίξεζε ησλ αιάησλ, θαζώο επίζεο θαη ηόλησλ ρισξίνπ. Θα είλαη απαιιαγκέλν από μέλεο 

νπζίεο, κε ρακειή αγσγηκόηεηα. Θα εμαζθαιίδεη κεγαιύηεξε δσή ζηε κπαηαξία. 

 
ΓΡΑΟ ΒΑΖ ΑΒΔΣΗΟΤ 

Γξάζν βάζεο αζβεζηίνπ πνπ ζα παξνπζηάδεη πνιύ θαιέο ηδηόηεηεο πξόζθπζεο θαη αληνρήο 

ζηελ απόπιπζε. Καηάιιειν γηα ηε ιίπαλζε ηνπ ζηαπξνύ θαη γεληθά ηνπ ζαζί ησλ νρεκάησλ, 

όηαλ δελ απαηηείηαη γξάζν ιηζίνπ. Δύξνο ζεξκνθξαζηώλ ιεηηνπξγίαο από –20o C έσο +65o C 

ηνπιάρηζηνλ θαη ζεκείνπ ζηάμεο 98° C ηνπιάρηζηνλ, θαηά ASTM D-2265. Δπηζπκεηέο θαη 

πξνδηαγξαθέο θαηά πξόηππα : DIN 51825 ή/θαη  ISO 6743/9. 

 
ΓΡΑΟ ΒΑΖ ΛΗΘΗΟΤ 

Γξάζν κε βάζε ην ιίζην, εληζρπκέλν κε αληηνμεηδσηηθά, αληηδηαβξσηηθά πξόζζεηα.  

Θα παξνπζηάδεη κεγάιε ρεκηθή ζηαζεξόηεηα θαη πςειή αληίζηαζε ζηελ απόπιπζε,  

ηε θζνξά, ηελ νμείδσζε θαη ηε δηάβξσζε. Θα είλαη θαηάιιειν γηα γεληθή ιίπαλζε νρεκάησλ,  

γηα θεληξηθά ζπζηήκαηα γξαζαξίζκαηνο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ κέζσ απηόκαηνπ 

γξαζαδόξνπ, γηα πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε κηθξήο σο κεζαίαο ηαρύηεηαο ξνπιεκάλ (πνπ 

απαηηνύλ γξάζν πςειήο αληνρήο θαη πξόζθπζεο) θαη θνπδηλέηα απηνθηλήησλ. Δύξνο 

ζεξκνθξαζηώλ ιεηηνπξγίαο από –20o C έσο +130o C ηνπιάρηζηνλ θαη ζεκείνπ ζηάμεο 140° C 

ηνπιάρηζηνλ, θαηά ASTM D-2265.  

Θα θαιύπηεη  πξνδηαγξαθή θαηά ASTΜ D–4950. Δπηζπκεηέο θαη πξνδηαγξαθέο θαηά 

πξόηππα: DIN 51825 θαη  ISO 6743/9.…………………………………………………   ………      

 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΟΓΟΝΣΩΣΩΝ ΣΡΟΥΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ)  

Δληζρπκέλε πνιύηππε βαιβνιίλε πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κε βαζηθό ιάδη πςεινύ δείθηε 

ημώδνπο, ηππνπνίεζεο  SAE 80W/90 κε εηδηθά πξόζζεηα πςειώλ πηέζεσλ EP, θαη κε 

πξόζζεηα θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο ηξηβήο. Καηάιιειε γηα ηελ ιίπαλζε θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 

θαη δηαθνξηθώλ (ειηθνεηδώλ θαη θσληθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ). Θα παξνπζηάδεη πςειή ρεκηθή 

ζηαζεξόηεηα θαη ζα παξέρεη απόδνζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζπλζήθεο κεγάιεο 

θαηαπόλεζεο. Θα πξνζηαηεύεη ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ησλ θηβσηίσλ από θζνξέο, ηελ 

ζθνπξηά θαη ηελ δηάβξσζε. Θα πιεξνί πξνδηαγξαθή : API GL-5. 

 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΚΗΒΩΣΗΩΝ 

Πξόθεηηαη γηα ιηπαληηθό κε πςειό δείθηε ημώδνπο. Θα εμαζθαιίδεη ζηαζεξόηεηα ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη πςειά θνξηία. Θα ειαρηζηνπνηεί ηηο εζσηεξηθέο ηξηβέο θαη ζα κεγηζηνπνηεί 

ηελ απόδνζε ησλ κεηαηξνπέσλ. Θα είλαη θαηάιιειν γηα απηόκαηα θηβώηηα ηαρπηήησλ, 

πδξαπιηθά ηηκόληα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγνύλ κε πγξά ηύπνπ DEXRON II θαη 

πδξαπιηθά ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο θάζε ηύπνπ, όπσο επηβαηηθά θνξηεγά, ρσκαηνπξγηθά 

κεραλήκαηα θηι. Θα ππεξθαιύπηεη ηελ πξνδηαγξαθή: GM Dexron IID. 

 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΜΔΗΩΣΖΡΩΝ 

Πξόθεηηαη γηα ζπλζεηηθά ιηπαληηθά άξηζηεο πνηόηεηαο, βάζεο πνιπγιπθόιεο. Θα είλαη 

θαηάιιεια γηα ηε ιίπαλζε θιεηζηώλ βηνκεραληθώλ θηβσηίσλ θαη νδνλησηώλ ηξνρώλ 

(κεησηήξσλ) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε βαξηέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. 

Θα εμαζθαιίδνπλ πςειή πξνζηαζία ζηε θζνξά ησλ γξαλαδηώλ θαη ζα έρνπλ κεγάιν ρξόλν  

δσήο. Θα είλαη εληζρπκέλα κε πξόζζεηα πςειήο πίεζεο, αληηηξηβηθά, αληηζθσξηαθά θαη 

αληηαθξηζηηθά θαη ζα παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζεξκηθή θαη ρεκηθή ζηαζεξόηεηα. Θα έρνπλ  

ηαμηλνκεζεί σο πξνο ην πξόηππν ISO 3448 ζε θιάζε ημώδνπο ISO VG 220 θαη ζα 

ηθαλνπνηνύλ ηνπιάρηζηνλ ηηο πξνδηαγξαθέο : DIN 51517 (PART III), FLENDER AG, U.S. 

Steel 224. 

ΠΡΟΘΔΣΟ ΜΔΗΩΔΩ ΡΤΠΩΝ (τύπου AdBlue) 
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Πξόθεηηαη γηα πξντόλ πνπ παξάγεηαη ζπλζεηηθά από δηάιπκα νπξίαο θαη ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαιπηηθή επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ δειαδή ζηε ρεκηθή κεηαηξνπή ησλ βιαβεξώλ νμεηδίσλ 

ηνπ αδώηνπ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαύζε πεηξειαίνπ, ζε άδσην θαη αηκό. Θα είλαη 

πςειήο θαζαξόηεηαο, άρξσκν, κε ηνμηθό. To πξνζθεξόκελν, ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά 

DIN 70070. Θα αλαθέξεηαη θαη ν ρξόλνο δηάξθεηαο δσήο ηνπ.   
 

ΜΟΝΟΣΤΠΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  SAE 30 & SAE 40 

Πξόθεηηαη γηα κνλόηππα ιηπαληηθά (ηππνπνίεζεο SAE 30 & SAE 40) άξηζηεο πνηόηεηαο, κε 

βάζε παραθινικά νξπθηέιαηα θαη ζυνδυαζμό πρόζθεηων ώζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία 

έλαληη ηεο νμείδσζεο, δηάβξσζεο, ηξηβήο θαη αθξηζκνύ. Θα είλαη θαηάιιεια γηα 

(ζπκβαηηθνύο θαη κε ππεξηξνθνδόηεζε) πεηξειαηνθηλεηήξεο πνπ ιεηηνπξγνύλ θάησ από 

δπζκελείο ζπλζήθεο. Η πνηνηηθή ηνπο ζηάζκε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ, θαηά API: CF  
 
ΠΟΛΤΣΤΠΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  SAE 15W-40 

Πξόθεηηαη γηα ππεξεληζρπκέλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνιύηππα ιηπαληηθά (ηππνπνίεζεο 

SAE 15W-40), πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, παξαηεηακέλεο ρξήζεο, γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο κε 

ππεξπιήξσζε (TURBO) θαζώο θαη γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο EURO I-II & III πνπ 

ιεηηνπξγνύλ θάησ από ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο. Θα παξέρνπλ απόιπηε ιίπαλζε 

πξνζηαηεύνληαο ηνλ θηλεηήξα από θζνξά κε άξηζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηαζεξή απόδνζε ζε 

ζθιεξέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Θα ππεξθαιύπηνπλ πξνδηαγξαθέο θαηά API : CF/CG 

ηνπιάρηζηνλ. Μεηαμύ όκνησλ ηύπσλ πξνζθεξνκέλσλ ιηπαληηθώλ, πξνηηκεηέα απηά κε 

έλδεημε ππεξπςειήο απόδνζεο S.H.P.D. (Super High Performance Diesel).  

 

ΠΟΛΤΣΤΠΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  SAE 20W-50 

Πξόθεηηαη γηα ππεξεληζρπκέλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνιύηππα ιηπαληηθά (ηππνπνίεζεο 

SAE 20W-50), πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, παξαηεηακέλεο ρξήζεο, γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο κε 

ππεξπιήξσζε (TURBO) θαζώο θαη γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο EURO I-II & III πνπ 

ιεηηνπξγνύλ θάησ από ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο. Θα παξέρνπλ απόιπηε ιίπαλζε 

πξνζηαηεύνληαο ηνλ θηλεηήξα από θζνξά κε άξηζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηαζεξή απόδνζε ζε 

ζθιεξέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Θα ππεξθαιύπηνπλ πξνδηαγξαθέο θαηά API : CF/CG 

ηνπιάρηζηνλ. Μεηαμύ όκνησλ ηύπσλ πξνζθεξνκέλσλ ιηπαληηθώλ, πξνηηκεηέα απηά κε 

έλδεημε ππεξπςειήο απόδνζεο S.H.P.D. (Super High Performance Diesel).  
 
ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΒΔΝΕΗΝΖ  SAE 15W-50 

Πξόθεηηαη γηα ζπλζεηηθό ιηπαληηθό, (ηππνπνίεζεο SAE 15W-50), πςειήο απόδνζεο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ζύγρξνλσλ θηλεηήξσλ απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ 

θνξηεγώλ πεηξειαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιπβάιβηδσλ, θαηαιπηηθώλ θαη turbo. 

Θα εμαζθαιίδεη : πςειή πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο, ζηαζεξή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιίπαλζε, δξαζηηθή κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ. Η πνηνηηθή ηνπο 

ζηάζκε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ, θαηά API:  SL  
 

17PROC006099881 2017-04-25



  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  3 
 
 

 

ΟΜΑΓΑ Α – (ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ)  

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 1 
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ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ % 

ζηε κέζε ηηκή ιηαληθής 

πώιεζες ηελ εκέρα 

παράδοζες ζηελ περηοτή 

Καρύζηοσ 

(αρηζκεηηθώς & 

οιογράθως) 

1 Βενζίνη αμόλσβδη λίηρο 10.996 1,282 %  

2 Πεηρέλαιο diesel κίνηζης  λίηρο 125.569 1,048 %  

3 Πεηρέλαιο diesel θέρμανζης λίηρο 5.012 0,806 %  

 

Κάρσζηος,   …. –…..–2017 

                            

Ο  ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΟΜΑΓΑ Β – (ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ)  

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 2 
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ΜΔΡΙΚΗ          

ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 Λάδη σδρασιηθού ιίηρο 1.535    

2 Υγρό θρέλωλ ιίηρο 35    

3 Υγρό κπαηαρίας ιίηρο 60    

4 Γράζο βάζες αζβεζηίοσ τιγ. 39    

5 Γράζο βάζες ιηζίοσ τιγ. 45    

6 
Ληπαληηθό οδοληωηώλ ηροτώλ 

(βαιβοιίλε) SAE 80W/90 
ιίηρο 150 

 
  

7 Ληπαληηθό ασηόκαηωλ θηβωηίωλ ιίηρο 160    

8 Ληπαληηθό κεηωηήρωλ (ζσλζεηηθό) ιίηρο 170    

9 
Πρόζζεηο κεηώζεως ρύπωλ 

(ηύποσ AdBlue) 
ιίηρο 1.425 

 
  

10 
Μολόησπο ιηπαληηθό θηλεηήρωλ 

πεηρειαίοσ SAE 30 & SAE 40 
ιίηρο 510 

 
  

11 
Ποιύησπο ιηπαληηθό θηλεηήρωλ 

πεηρειαίοσ SAE 15W/40 
ιίηρο 926 

 
  

12 
Ποιύησπο ιηπαληηθό θηλεηήρωλ 

πεηρειαίοσ SAE 20W/50 
ιίηρο 921 

 
  

13 
Σσλζεηηθό ιηπαληηθό 

βελδηλοθηλεηήρωλ SAE 15W/50 
ιίηρο 300 

 
  

  Άζροηζκα  

 Φ.Π Α  24%  

 Γενικό ύνολο  

 

Κάρσζηος,   …. –….–2017 

                            

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΟΜΑΓΑ Γ – (Α/βάθμια τολική Δπιηροπή δήμοσ Καρύζηοσ)               
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ % 

ζηε κέζε ηηκή ιηαληθής 

πώιεζες ηελ εκέρα 

παράδοζες ζηελ περηοτή 

Καρύζηοσ 

(αρηζκεηηθώς & 

οιογράθως) 

1 Πεηρέλαιο diesel θέρμανζης λίηρο 16.008 0,806 %  

 

Κάρσζηος,   …. –…..–2017 

                            

Ο  ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  3 
 

 

ΟΜΑΓΑ Γ – (Β/βάθμια τολική Δπιηροπή δήμοσ Καρύζηοσ)              

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 4 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ % 

ζηε κέζε ηηκή ιηαληθής 

πώιεζες ηελ εκέρα 

παράδοζες ζηελ περηοτή 

Καρύζηοσ 

(αρηζκεηηθώς & οιογράθως) 

1 Πεηρέλαιο diesel θέρμανζης λίηρο 12.006 0,806 %  

 

 

Κάρσζηος,   …. –….–2017 

                            

Ο  ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  3 
 

 
 

ΟΜΑΓΑ Δ – (Οργανιζμός Περιβάλλονηος Παιδείας Γημοηικών Παιδικών 

ηαθμών Κοινωνικής Προζηαζίας & Αλληλεγγύης δήμοσ Καρύζηοσ           

«Ι.Θ. & Π. Κόηζικας»)  

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 5 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ % 

ζηε κέζε ηηκή ιηαληθής 

πώιεζες ηελ εκέρα 

παράδοζες ζηελ περηοτή 

Καρύζηοσ 

(αρηζκεηηθώς & οιογράθως) 

1 Πεηρέλαιο diesel θέρμανζης λίηρο 10.005 0,806 %  

 

Κάρσζηος,   …. –….–2017 

                            

Ο  ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 :ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
α) Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηνπ 

δήκνπ Καξχζηνπ έηνπο 2017. 

β) Σφπνο παξάδνζεο ησλ θαπζίκσλ νξίδεηαη ε Κάξπζηνο (φπνπ θαη ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηα 

ηνπ θνξέα θαη εδξεχνπλ θιηκάθηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ). Σα ιηπαληηθά ζα παξαδίδνληαη 

ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ, ζην ακαμνζηάζην ηνπ δήκνπ Καξχζηνπ 

(παιαηά δεκνηηθά ζθαγεία ζηελ Κάξπζην). Ωο πξνο ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη 

ηκεκαηηθά ζε νπνηαδήπνηε δεκνηηθφ (ή ζρνιηθφ) θηίξην θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα 

ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν. γ) Η πξνυπνινγηζκέλε δαπάλε αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 258.466,43 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Η πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

1) Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87Α/10): «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2) Σν Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/2006): «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 

φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη ή ηξνπνπνηείηαη. 

3)  Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

4)  Ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» 

5)  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

6) Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21γο 

Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 

1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)» ,  

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

8)  Ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

9)  Ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,  

10) Ν. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

11) Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο 

απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 

(Β΄ 1590) “Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο  

12) Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,  
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13) Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

14) ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

15)  Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

16) ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ »  

17)  ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), 

18) Σα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ‟ αξηζκ. Πξση. Π1/542/4-3-2014 εγθχθιην κε ζέκα 

«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)».  

19)  Ν. 3438/2006 (ΦΔΚ 33Α/14-2-2006) χζηαζε ζπκβνπιίνπ εζληθήο ελεξγεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο - ξχζκηζε ζεκάησλ ππνπξγείνπ αλάπηπμεο θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 13 απηνχ.  

20) Σν Ν. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α /2.10.2002) νξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3335/2005 (ΦΔΚ Α‟ 95/20-4-2005).  

21) Τ.Α. Α2−718/2014 (ΦΔΚ 2090 ΣΔΤΥΟ Β 31/7/2014) Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ 

Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΙ.Δ.Π.Π.Τ.) 

22) ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: 

Σα ζπκθσλεηηθά- ε δηαθήξπμε - ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ - ε 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ - ν ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο θαη ε ηερληθή Έθζεζε 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
 Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ δύο ηοιρ εκαηό (2%), επί ηεο 

πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, (είηε γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ είηε γηα 

θάπνηεο εμ απηψλ), πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αληηθαζίζηαηαη κε φκνηα ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ε νπνία ζα αθνξά ηελ 

θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πένηε ηοιρ εκαηό 

(5%), επί ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ  (δειαδή ρσξίο ην Φ.Π.Α). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
 Η πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηηρ μέζηρ ηιμήρ λιανικήρ πώληζηρ ηην ημέπα παπάδοζηρ 

ζηην πόλη ηηρ Καπύζηος είλαη ζηαθεπή και αμεηάβληηη θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. Η πξνζθεξφκελε έθπησζε 

γηα ηα ιηπαληηθά είλαη  επί ηηρ ηιμήρ μονάδαρ ηος πποϋπολογιζμού ηηρ Υπηπεζίαρ θαη επίζεο  

είλαη ζηαθεπή και αμεηάβληηη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη γηα 

θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 
 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή 

ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα 

πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ. 
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 Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο, ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εληφο κελφο κεηά ηελ παξάδνζε. Ο δήκνο 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ππνρξενχληαη λα εμνθινχλ ηνλ πξνκεζεπηή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, 

κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ ζα εθδίδνπλ, κεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη εθφζνλ ν 

πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην θαη πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο 

πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο κειέηεο. Δθφζνλ 

πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε πένηε (5) ημεπολογιακέρ ημέπερ απφ ηελ εηδνπνίεζή 

ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο, ν δήκνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ ή ζηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ε απμόδια Επιηποπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
 Ο ρξφλνο εγγχεζεο δειαδή ν ρξφλνο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ  απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο νξίδεηαη ζε δύο (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο θάζε 

πνζφηεηαο.  

 Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ ιηπαληηθψλ νξίδεηαη ζε δύο (2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

θάζε πνζφηεηαο. 

Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί κε δηθέο 

ηνπ δαπάλεο ζηην άμεζη ανηικαηάζηαζη κάθε εξαπηήμαηορ οσήμαηορ ή εξοπλιζμού, πνπ 

ζα παξνπζηάζεη θζνξά ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

ε απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνβεί ζηηο πην πάλσ ελέξγεηεο, 

ζα θάλεη ν δήκνο απηέο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή κε άιιν ηξφπν πνπ 

ζα είλαη δπλαηφλ λα ζπκθσλεζεί. 

 Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο 

πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ δήκνπ ή ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ θαη θαηφπηλ έγγξαθεο 

εληνιήο.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέκα ημεπών, νθείιεη λα 

εθνδηάζεη ην θνξέα κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα ιηπαληηθψλ. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά πνπ νξίδεη κεγαιχηεξε ρξφλν 

παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο 

πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε. 

 Ο δήκνο δεν ςποσπεούηαι λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ 

δήκνπ.  

Δμαηηίαο : α) ηεο γεσγξαθηθήο ηδηνκνξθίαο ηνπ δήκνπ (ρξφλνο κεηαθίλεζεο απφ άθξν 

ζε άθξν δηακέζνπ ηνπ επαξρηαθνχ βαζηθνχ νδηθνχ άμνλα εθηηκάηαη ζε 3 ψξεο),  β) ηεο 

αδπλακίαο ηνπ δήκνπ λα απνζεθεχεη πνζφηεηεο πεηξειαηνεηδψλ (θαζψο δελ ππάξρεη 

δεκνηηθφ πξαηήξην) θαη γ) ηεο δηαζπνξάο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ, 

είλαη επηβεβιεκέλε, η ημημαηική παπάδοζη θαπζίκσλ θαζψο θαη ε χπαξμε αλαδφρνπ (-σλ), 

ανά ομάδα. Γειαδή ζα  πξέπεη λα αλαδεηρηεί απφ ηε δηαδηθαζία μερσξηζηά, κεηνδφηεο(-εο) 

θαπζίκσλ γηα ην δήκν Καπύζηος, ηον δημοηικό Παιδικό Σηαθμό, ηην Α-βάθμια ζσολική 

επιηποπή και ηην ανηίζηοιση Β-βάθμια και ηα Λιπανηικά. Φπζηθά δελ απνθιείεηαη, ε αλαδνρή 
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γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ή φισλ ησλ νκάδσλ απφ ην ίδην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αξθεί 

λα ππνβάιιεη ζρεηηθή πξνζθνξά θαη λα κελ ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. Η ζέζε ησλ δπλεηηθψλ αλαδφρσλ (πξαηεξίσλ), νξίδεηαη  ζε αθηίλα ην πνιχ δώδεκα 

(12) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πξναλαθεξφκελε έδξα (φπνπ θαη ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηα ηνπ 

δήκνπ).  

Γηα ηα λοιπά νομικά ππόζωπα (νκάδεο Γ, Γ & Δ) πνπ πξνκεζεχνληαη κφλν πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο, θαζψο θαη ηελ νκάδα ησλ ιηπαληηθψλ δεν ππάξρεη γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο 

αιιά κφλν ε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα έγθαηξε παξάδνζε (εληφο 10 

εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εληνιή).  

 

ΑΡΘΡΟ 8 
 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε αλσηέξα 

βία ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην θψιπκα ηνπ 

αλαδφρνπ (απφ ηηο αηηίεο απηέο), ν νπνίνο φκσο δεν δικαιούηαι θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε απηή. 

 Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο 

πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δήκνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ 

πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ. Γη' απηφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα 

πξνζθέξνπλ ην θάζε είδνο γηα ολόκληπη ηελ πνζφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο νκάδαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ςποσπεούνηαι επίζεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύνολο ησλ 

εηδψλ & ησλ πνζνηήησλ ηηρ κάθε ομάδαρ. Γειαδή δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο πξνζθνξέο πνπ 

αλαθέξνληαη κφλν ζε έλα ή κεξηθά είδε θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ ή κφλν κέξνο ησλ πνζνηήησλ 

ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο. 

Ο θάζε δηαγσληδφκελνο βέβαηα, κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο 

θαη αλά νκάδα θαη αλά είδνο ζε κία νκάδα 

Σειηθά, αλάδνρνο πξνκεζεπηήο, ζε θάζε νκάδα,  ζα αλαδεηρηεί, εθείλνο πνπ 

δηακνξθψλεη ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά επί ηνπ αληίζηνηρνπ, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο κειέηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
 Σα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία  ή/θαη δεηεί ε παξνχζα κειέηε. 

 Ο αλάδνρνο φηαλ ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη θαη λα ιάβεη ηηο 

ζρεηηθέο παξαγγειίεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
 Αηπρήκαηα, δεκηέο, θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακηά 

επζχλε θαη ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ. Σνλ ίδην βαξχλεη θαη ε θξάηεζε 2% ππέξ Σ.Α.Γ.Κ.Τ.. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 
 

Τπόδειγμα Εγγυηηικής Επιζηολής υμμεηοχής 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ... 
Καηάζηεκα ...  
(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ – ηει-FAX)          Ηκεξνκελία έθδνζεο ...  
        ΔΤΡΩ ...  
 
Πξνο:   
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ππ’ αξηζκόλ ... γηα ΔΤΡΩ ... 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα  
θαη  αλεπηθύιαθηα,  παξαηηνύκελνη  ηνπ  δηθαηώκαηνο  ηεο  δηαηξέζεσο  θαη  δηδήζεσο κέρξη ηνπ        
πνζνύ        ησλ        ΔΤΡΩ        …………………        (θαη νινγξάθσο) 
…………………………………………………  ππέξ ηεο Δηαηξείαο 
………………………….………………………………………,    νδόο…………………..……………., αξηζκόο 
……………, ΣΚ …………………... (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ςπέπ ηων εηαιπιών (1) 
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π αηομικά για κάθε μια από αςηέρ και ωρ 
αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ ένωζηρ 
ππομηθεςηών),  δηα  ηελ ζπκκεηνρή  ηεο εηο ηνλ δηελεξγνύκελν  δηαγσληζκό ηεο ............ γηα ηελ      
πξνκήζεηα  καςζίμων – λιπανηικών δήμος Καπύζηος           ζύκθσλα          κε         ηελ         ππ’         
αξηζ. ……….. από .......... Γηαθήξπμε ζαο.  
Η  παξνύζα  εγγύεζε  θαιύπηεη  κόλν  ηηο  από  ηελ  ζπκκεηνρή  εηο  ηνλ  αλσηέξσ  δηαγσληζκό 
απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ’ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο.  
Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.   
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 
ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη.  
Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ................ 
Βεβαηνύηαη  ππεύζπλα  όηη  ην  πνζό  ησλ  εγγπεηηθώλ  καο  επηζηνιώλ  πνπ  έρνπλ  δνζεί  ζην Γεκόζην 
θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
 
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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Τπόδειγμα Εγγυηηικής Επιζηολής  Καλής Εκηέλεζης 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………  
Καηάζηεκα …………………………  
(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ – ηει-FAX)          Ηκεξνκελία έθδνζεο ……………  
        ΔΤΡΩ …………………………….  
 
Πξνο:   
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ππ’ αξηζκόλ ... γηα ΔΤΡΩ ... 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα  
θαη  αλεπηθύιαθηα,  παξαηηνύκελνη  ηνπ  δηθαηώκαηνο  ηεο  δηαηξέζεσο  θαη  δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ 
ησλ ΔΤΡΩ ………… (θαη νινγξάθσο) ......……………….. ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή 
καο,  ππέξ ηεο Δηαηξείαο …………………………………………………,       
νδόο…………………..…………….,       αξηζκόο ……………,   ΣΚ…………………...   (ή   ζε   πεξίπησζε   
Έλσζεο   ππέξ   ησλ   εηαηξηώλ   (1) …………………………. , (2) …………………………….., θ.ι.π 
αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο 
ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο  έλσζεο  πξνκεζεπηώλ),  γηα  ηελ  θαιή  εθηέιεζε  από  απηή  ησλ  όξσλ  
ηεο  κε  αξηζκό ……………. ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε κε ην δήκν Καξύζηνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα 
(καςζίμων / λιπανηικών) κε θσδηθνύο ……………………………. (αξηζκόο δηαθήξπμεο ….……/.......) 
πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην  5%  ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α.  αμίαο  
……………………. ΔΤΡΩ απηήο.   
Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 
ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη.  
Η παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε 
εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ.  
Βεβαηνύηαη  ππεύζπλα  όηη  ην  πνζό  ησλ  εγγπεηηθώλ  καο  επηζηνιώλ  πνπ  έρνπλ  δνζεί  ζην Γεκόζην 
θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη 
θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
 
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 
 

Σετνικό Ερωηημαηολόγιο   

 (ζπλνδεύεη ζπκπιεξωκέλν ηελ Τερληθή Πξνζθνξά γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε) 

 

α/α είδος προδιαγραθές Σετνική προζθορά προμηθεσηή 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο Πιεξνί                 ΥΑ 467/2002/2003  

2 Βελδίλε ακόιπβδε 

Πιεξνί 

ΥΑ 467/2002/2003 ΥΑ 351/03             

ΥΑ 501/2004/2007 

 

3 Πεηξέιαην θίλεζεο 
Πιεξνί 

ΥΑ 467/2002/2003 ΥΑ 351/03 
 

4 
Λάδη πδξαπιηθνύ    

ISO 46 θαη 68 

θαιύπηεη DIN 51524 PART II HLP, 

DENISON HF-0 & HF-2,  AFNOR 

NFE 48603, 

 

5 Υγξά θξέλωλ 
Καιύπηεη 

DOT-3 & DOT-4, ISO 4925 
 

6 Υγξό κπαηαξίαο   

7 
Γξάζν βάζεο 

αζβεζηίνπ 

Καιύπηεη 

ASTΜ D - 4950 
 

8 Γξάζν βάζεο ιηζίνπ 
Καιύπηεη 

ASTH D - 4950 
 

9 
Ληπαληηθό νδνληωηώλ 

ηξνρώλ SAE 80W/90 

πιεξνί  

API  GL-5 
 

10 
Ληπαληηθό απηόκαηωλ 

θηβωηίωλ                

θαιύπηεη  

GM Dexron IID 
 

11 

Ληπαληηθό κεηωηήξωλ 

(θιάζεο ημώδνπο ISO 

VG 220)  

Ιθαλνπνηεί              

DIN 51517 (PART III), Flender AG, 

U.S. Steel 224  

 

12 
Πξόζζεην κεηώζεωο 

ξύπωλ, ηύπνπ AdBlue 
Πηζηνπνηεκέλν θαηά DIN 70070  

13 

Μνλόηππν ιηπαληηθό 

θηλεηήξωλ diesel           

SAE 30 & SAE 40 

πνηνηηθήο ζηάζκεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 

API: CF 
 

14 

Πνιύηππν ιηπαληηθό 

θηλεηήξωλ diesel    

SAE 15W-40 

πνηνηηθήο ζηάζκεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 

API: CF/CG,   πξνηηκεηέα S.H.P.D. 
 

15 

Πνιύηππν ιηπαληηθό 

θηλεηήξωλ diesel    

SAE 20W-50 

πνηνηηθήο ζηάζκεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 

API: CF/CG,   πξνηηκεηέα S.H.P.D. 
 

16 

Σπλζεηηθό ιηπαληηθό 

θηλεηήξωλ βελδίλεο   

SAE 15W-50 

πνηνηηθήο ζηάζκεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 

API: SL 
 

 

Κάρσζηος,   …. –…..–2017 

                             Ο  ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

17PROC006099881 2017-04-25



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      αξ. κει.:     2 / 2017                                               

ΓΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                       ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΚΑΤΗΜΩΝ 

                                                                                                             & ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ                             

 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ 
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ην έηνο 2017. 

Η κειέηε ζπληάρηεθε ζχκθσλα, κε ηηο δηαηάμεηο λ. 4412/16  

Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

λένπ δήκνπ Καξχζηνπ θαζψο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ (Α‟-βάζκηα ρνιηθή 

Δπηηξνπή δήκνπ Καξχζηνπ, Β‟-βάζκηα  ρνιηθή Δπηηξνπή δήκνπ Καξχζηνπ θαη Οξγαληζκφο 

Πεξηβάιινληνο Παηδείαο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

Αιιειεγγχεο δήκνπ Καξχζηνπ «Ι.Θ.  &  Π. Κφηζηθαο».  

Θα πεξηιάβεη δε, ζπλνιηθά, ηα αθφινπζα είδε : 

 Βελδίλε ακφιπβδε (10.996 ιίηξα) 

 Πεηξέιαην diesel θίλεζεο (125.569 ιίηξα) 

 Πεηξέιαην diesel ζέξκαλζεο (43.031 ιίηξα) 

 Λάδη πδξαπιηθνχ (1.535 ιίηξα) 

 Τγξφ θξέλσλ (35ιίηξα) 

 Τγξφ κπαηαξίαο (60 ιίηξα) 

 Γξάζν βάζεο αζβεζηίνπ (39 ριγ.) 

 Γξάζν βάζεο ιηζίνπ (45 ριγ.) 

 Ληπαληηθφ νδνλησηψλ ηξνρψλ SAE 80W/90  (βαιβνιίλε) (150 ιίηξα) 

 Ληπαληηθφ απηφκαησλ θηβσηίσλ  (160 ιίηξα) 

 Ληπαληηθφ κεησηήξσλ (ζπλζεηηθφ) (170  ιίηξα) 

 Πξνζζεηηθφ θηλεηήξσλ EURO IV-V, ηχπν AdBlue (1.425 ιίηξα) 

 Μνλφηππν ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ πεηξειαίνπ SAE 30 & SAE 40 (510 ιίηξα) 

 Πνιχηππν ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ πεηξειαίνπ SAE 15W/40  (926 ιίηξα) 

 Πνιχηππν ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ πεηξειαίνπ SAE 20W/50  (921 ιίηξα) 

 πλζεηηθφ ιηπαληηθφ βελδηλνθηλεηήξσλ SAE 15W/50  (300 ιίηξα) 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 208.440,67 επξψ, ζπλ 

Φ.Π.Α. 24 %, δειαδή ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 258.466,43 εςπώ, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ : α) ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

ΝΠΓΓ πνπ πξναλαθέξζεθαλ.   

Η θάιπςε ηεο δαπάλεο φζνλ αθνξά ην δήκν, πξνέξρεηαη, απφ ηνπο αθφινπζνπο 

θσδηθνχο  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ γηα θαχζηκα : 

Κ.Α ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ 

00.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2.000,00 

10.6643.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα  ζέξκαλζε & θσηηζκφ 5.009,68 

15.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε ιεσθνξείσλ  2.000,00 

15.6641.02 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ νρεκάησλ ηεο Βνήζεηαο ζην πίηη 3.031,54 

20.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε πεηξειαηνθίλεησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 71.662,16 

20.6641.02 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε βελδηλνθίλεηνπ  απνξξηκκαηνθφξνπ 3.000,00 

20.6641.03 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε βελδηλνθίλεηνπ (ακφιπβδεο) θνξηεγνχ 5.000,00 

25.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε ληηδεινθίλεηνπ εμνπιηζκνχ  25.000,00 

25.6641.02 Πξνκήζεηα βελδίλεο  γηα MAZDA  4X4  (ακφιπβδε) 4.000,00 

25.6641.03 Πξνκήζεηα βελδίλεο  γηα Mitsubishi  4X4   2.720,26 

25.6642.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα ηελ θίλεζε  ειεθηξνπαξαγσγψλ  2.500,00 

30.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ  κεραλεκάησλ έξγνπ 45.512,59 

30.6641.02 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ εκηθνξηεγνχ ππεξεζίαο 2.500,00 

30.6642.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θνξεηψλ γελλεηξηψλ  1.383,56 

35.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ ληηδεινθίλεησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ έξγσλ πξαζίλνπ 4.000,00 

35.6642.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζακλνθνπηηθψλ/αιπζνπξίνλσλ & ινηπψλ κεραλεκάησλ  2.349,59 

40.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ δηελέξγεηαο απηνςηψλ 1.000,00 
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70.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ νρεκάησλ ππξφζβεζεο & θνξηεγνχ ππξνπξνζηαζίαο 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 185.669,38 

θαη απφ ηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο γηα ιηπαληηθά : 

Κ.Α ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ 

00.6641.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 500,00 

15.6641.03 Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ  γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.000,00 

20.6641.04 Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ  γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 10.000,00 

20.6641.05 Πξνκήζεηα ιαδηνχ πδξαπιηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ 5.000,00 

25.6641.04 Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ  νρεκάησλ χδξεπζεο 4.000,00 

25.6642.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ  ΒΙΟ.ΚΑ.    4.000,00 

30.6641.03 Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ  Μεραλεκάησλ Έξγνπ 5.000,00 

30.6641.04 Πξνκήζεηα ιαδηνχ πδξαπιηθψλ Μ.Δ. 2.000,00 

35.6641.02 Πξνκήζεηα  ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.500,00 

40.6641.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 800,00 

70.6641.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ νρεκάησλ ππξφζβεζεο & θνξηεγνχ ππξνπξνζηαζίαο 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 34.800,00 

 

Η θάιπςε ηεο δαπάλεο φζνλ αθνξά ηα πξναλαθεξόκελα Ννκηθά Πξόζωπα, 

πξνέξρεηαη, απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εγθεθξηκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. Αθνξνχλ δε, 

απνθιεηζηηθά, πξνκήζεηα πεηξειαίνπ diesel ζέξκαλζεο. Δπηκεξίδνληαη αλά Ννκηθφ Πξφζσπν 

σο εμήο: 

 Α‟-βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή δήκνπ Καξχζηνπ, 16.000,00 € 

 Β‟-βάζκηα  ρνιηθή Δπηηξνπή δήκνπ Καξχζηνπ 12.000,00 € θαη  

 Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο Παηδείαο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο δήκνπ Καξχζηνπ «Ι.Θ. & Π. Κφηζηθαο» 10.000,00 € 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ δεκφζην 

ηαθηηθφ δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο. 

Γηα ηα κελ θαχζηκα ζα πξνζθεξζνχλ πνζνζηά έθπησζεο επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο 

πώιεζεο θαηά ηηο εκέξεο παξάδνζεο ζηελ Κάξπζην, ελψ γηα ηα ιηπαληηθά ζα πξνζθεξζνχλ 

ηηκέο ρακειφηεξεο ή ην πνιχ ίζεο απηώλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Αλάδνρνο 

κεηνδφηεο, ζε θάζε κία, απφ ηηο νκάδεο,  ζα αλαδεηρηεί, εθείλνο πνπ δηακνξθψλεη ηελ 

ρακειφηεξε πξνζθνξά επί ηνπ αληίζηνηρνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

(ζρεηηθά βι. Παξάξηεκα 3: Έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) 

Κάπςζηορ, 31 –1–2017 

                     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

     Ο δηεπζπληήο   Σ.ΤΠ.- Πεξηβάιινληνο                                                       Ο  ζπληάθηεο 

          & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

   

   

   ΒΑΡΔΛΑ  Κ.                                                 ΞΤΝΟΓΑΛΑ  Η.                                                                       

Ηι/γνο   Μερ/θφο ΣΔ                                                                       Μερ/γνο  Μερ/θνο          
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ (ζςνολικόρ) 
 

α/α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

ΜΟΝΑΓΑ 

 

ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  

(€) 

1 Βελδίλε ακόιπβδε ιίηξν 10.996 1,282 14.096,87 

2 Πεηξέιαην diesel θίλεζεο  ιίηξν 125.569 1,048 131.596,31 

3 Πεηξέιαην diesel ζέξκαλζεο ιίηξν 43.031 0,806 34.682,99 

4 Λάδη πδξαπιηθνχ ιίηξν 1.535 3,45 5.295,75 

5 Τγξφ θξέλσλ ιίηξν 35 10,00 350,00 

6 Τγξφ κπαηαξίαο ιίηξν 60 3,75 225,00 

7 Γξάζν βάζεο αζβεζηίνπ ριγ. 39 3,90 152,10 

8 Γξάζν βάζεο ιηζίνπ ριγ. 45 5,75 258,75 

9 
Ληπαληηθφ νδνλησηψλ ηξνρψλ 

(βαιβνιίλε) SAE 80W/90 
ιίηξν 150 5,30 795,00 

10 Ληπαληηθφ απηφκαησλ θηβσηίσλ ιίηξν 160 8,50 1.360,00 

11 
Ληπαληηθφ κεησηήξσλ 

(ζπλζεηηθφ) 
ιίηξν 170 19,00 3.230,00 

12 
Πξφζζεην κεηψζεσο ξχπσλ, 

ηχπνπ AdBlue 
ιίηξν 1.425 1,10 1.567,50 

13 
Μνλφηππν ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 30 & SAE 40 
ιίηξν 510 4,20 2.142,00 

14 
Πνιχηππν ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 15W/40 
ιίηξν 926 4,90 4.537,40 

15 
Πνιχηππν ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 20W/50 
ιίηξν 921 6,00 5.526,00 

16 
πλζεηηθφ ιηπαληηθφ 

βελδηλνθηλεηήξσλ SAE 15W/50 
ιίηξν 300 8,75 2.625,00 

 Άζξνηζκα 208.440,67 

Φ.Π.Α. 24% 50.025,76 

Γενικό ύνολο 258.466,43 
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ΟΜΑΓΑ Α – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

(ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ) 

α
/α

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΔ 
ΣΗΜΖ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

CPV 

1 Βελδίλε ακόιπβδε Λίηξν 10.996 1,282 14.096,87 09132100-4 

2 Πεηξέιαην diesel θίλεζεο  Λίηξν 125.569 1,048 131.596,31 09134200-9 

3 Πεηξέιαην diesel ζέξκαλζεο Λίηξν 5.012 0,806 4.039,67 09135100-5 

 Άζξνηζκα 149.732,85  

Φ.Π.Α. 24% 35.935,88 

Γενικό ύνολο 185.668,73 

 

ΟΜΑΓΑ Β – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ (ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ) –

CPV 09211000-1 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΔ 
ΣΗΜΖ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 Λάδη πδξαπιηθνχ Λίηξν 1.535 3,45 5.295,75 

2 Τγξφ θξέλσλ Λίηξν 35 10,00 350,00 

3 Τγξφ κπαηαξίαο Λίηξν 60 3,75 225,00 

4 Γξάζν βάζεο αζβεζηίνπ ριγ. 39 3,90 152,10 

5 Γξάζν βάζεο ιηζίνπ ριγ. 45 5,75 258,75 

6 
Ληπαληηθφ νδνλησηψλ ηξνρψλ 

(βαιβνιίλε) SAE 80W/90 
Λίηξν 150 5,30 795,00 

7 Ληπαληηθφ απηφκαησλ θηβσηίσλ Λίηξν 160 8,50 1.360,00 

8 
Ληπαληηθφ κεησηήξσλ 

(ζπλζεηηθφ) 
Λίηξν 170 19,00 3.230,00 

9 
Πξφζζεην κεηψζεσο ξχπσλ, 

ηχπνπ AdBlue 
Λίηξν 1.425 1,10 1.567,50 

10 
Μνλφηππν ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 30 & SAE 40 
Λίηξν 510 4,20 2.142,00 

11 
Πνιχηππν ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 15W/40 
Λίηξν 926 4,90 4.537,40 

12 
Πνιχηππν ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ 

πεηξειαίνπ SAE 20W/50 
Λίηξν 921 6,00 5.526,00 

13 
πλζεηηθφ ιηπαληηθφ 

βελδηλνθηλεηήξσλ SAE 15W/50 
Λίηξν 300 8,75 2.625,00 

 Άζξνηζκα 28.064,50 

Φ.Π.Α. 24% 6.735,48 

Γενικό ύνολο 34.799,98 
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ΟΜΑΓΑ Γ – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

(Α-βάθμια σολική Δπιηποπή) 
   

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

ΜΟΝΑΓΑ 

 

ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  

(€) 

CPV 

1 Πεηξέιαην diesel ζέξκαλζεο Λίηξν 16.008 0,806 12.902,45 09135100-5 

 Άζξνηζκα 12.902,45  

Φ.Π.Α. 24% 3.096,59 

Γενικό ύνολο 15.999,04 

 

ΟΜΑΓΑ Γ – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

(Β-βάθμια σολική Δπιηποπή) 
 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΔ 
ΣΗΜΖ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

CPV 

1 Πεηξέιαην diesel ζέξκαλζεο ιίηξν 12.006 0,806 9.676,84 09135100-5 

 Άζξνηζκα 9.676,84  

Φ.Π.Α. 24% 2.322,44 

Γενικό ύνολο 11.999,28 

 

 

ΟΜΑΓΑ Δ – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

(Οπγανιζμόρ Πεπιβάλλονηορ Παιδείαρ Γημοηικών Παιδικών ηαθμών 

Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ & Αλληλεγγύηρ δήμος Καπύζηος                     

«Η.Θ. & Π. Κόηζικαρ») 
 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΔ 
ΣΗΜΖ (€) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ        

(€) 

CPV 

1 Πεηξέιαην diesel ζέξκαλζεο ιίηξν 10.005 0,806 8.064,03 09135100-5 

 Άζξνηζκα 8.064,03  

Φ.Π.Α. 24% 1.935,37 

Γενικό ύνολο 9.999,40 

 

Κάπςζηορ, 31 –1–2017 

                     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

     Ο δηεπζπληήο   Σ.ΤΠ.- Πεξηβάιινληνο                                                       Ο  ζπληάθηεο 

          & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

   

   

   ΒΑΡΔΛΑ  Κ.                                        ΞΤΝΟΓΑΛΑ  Η.                                                                       

        Ηι/γνο   Μερ/θφο ΣΔ                                                                         Μερ/γνο  Μερ/θνο          
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ΤΓΓΡΑΦΖ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 
α) Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηνπ 

δήκνπ Καξχζηνπ, έηνπο 2017. 

β) Σφπνο παξάδνζεο ησλ θαπζίκσλ νξίδεηαη ε Κάξπζηνο (φπνπ θαη ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηα 

ηνπ θνξέα θαη εδξεχνπλ θιηκάθηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ). Σα ιηπαληηθά ζα παξαδίδνληαη 

ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ, ζην ακαμνζηάζην ηνπ δήκνπ Καξχζηνπ 

(παιαηά δεκνηηθά ζθαγεία ζηελ Κάξπζην). Ωο πξνο ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη 

ηκεκαηηθά ζε νπνηαδήπνηε δεκνηηθφ (ή ζρνιηθφ) θηίξην θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα 

ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν. γ) Η πξνυπνινγηζκέλε δαπάλε αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 258.466,43 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Η πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

1) Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87Α/10): «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2) Σν Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/2006): «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 

φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη ή ηξνπνπνηείηαη. 

3)  Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

4)  Ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» 

5)  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

6) Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21γο 

Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 

1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)» ,  

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

8)  Ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

9)  Ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,  

10) Ν. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

11) Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο 

απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 

(Β΄ 1590) “Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο  

12) Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,  
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13) Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

14) ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

15)  Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

16) ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ »  

17)  ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), 

18) Σα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ‟ αξηζκ. Πξση. Π1/542/4-3-2014 εγθχθιην κε ζέκα 

«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)».  

19)  Ν. 3438/2006 (ΦΔΚ 33Α/14-2-2006) χζηαζε ζπκβνπιίνπ εζληθήο ελεξγεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο - ξχζκηζε ζεκάησλ ππνπξγείνπ αλάπηπμεο θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 13 απηνχ.  

20) Σν Ν. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α /2.10.2002) νξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3335/2005 (ΦΔΚ Α‟ 95/20-4-2005).  

21) Τ.Α. Α2−718/2014 (ΦΔΚ 2090 ΣΔΤΥΟ Β 31/7/2014) Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ 

Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΙ.Δ.Π.Π.Τ.) 

22) ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: 

Σα ζπκθσλεηηθά- ε δηαθήξπμε - ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ - ε 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ - ν ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο θαη ε ηερληθή Έθζεζε 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
 Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ δύο ηοιρ εκαηό (2%), επί ηεο 

πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, (είηε γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ είηε γηα 

θάπνηεο εμ απηψλ), πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αληηθαζίζηαηαη κε φκνηα ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ε νπνία ζα αθνξά ηελ 

θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πένηε ηοιρ εκαηό 

(5%), επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο  (δειαδή ρσξίο ην Φ.Π.Α). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
 Η πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο ηελ εκέξα παξάδνζεο 

ζηελ πόιε ηεο Καξύζηνπ είλαη ζηαθεπή και αμεηάβληηη θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. Η πξνζθεξφκελε έθπησζε 

γηα ηα ιηπαληηθά είλαη  επί ηεο ηηκήο κνλάδαο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Υπεξεζίαο θαη επίζεο  

είλαη ζηαθεπή και αμεηάβληηη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη γηα 

θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 
 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή 

ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα 

πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ. 
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 Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο, ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εληφο κελφο κεηά ηελ παξάδνζε. Ο δήκνο 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ππνρξενχληαη λα εμνθινχλ ηνλ πξνκεζεπηή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, 

κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ ζα εθδίδνπλ, κεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη εθφζνλ ν 

πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην θαη πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο 

πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο κειέηεο. Δθφζνλ 

πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε πένηε (5) ημεπολογιακέρ ημέπερ απφ ηελ εηδνπνίεζή 

ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο, ν δήκνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ ή ζηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ε αξκόδηα Επηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
 Ο ρξφλνο εγγχεζεο δειαδή ν ρξφλνο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ  απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο νξίδεηαη ζε δύο (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο θάζε 

πνζφηεηαο.  

 Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ ιηπαληηθψλ νξίδεηαη ζε δύο (2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

θάζε πνζφηεηαο. 

Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί κε δηθέο 

ηνπ δαπάλεο ζηην άμεζη ανηικαηάζηαζη κάθε εξαπηήμαηορ οσήμαηορ ή εξοπλιζμού, πνπ 

ζα παξνπζηάζεη θζνξά ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

ε απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνβεί ζηηο πην πάλσ ελέξγεηεο, 

ζα θάλεη ν δήκνο απηέο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή κε άιιν ηξφπν πνπ 

ζα είλαη δπλαηφλ λα ζπκθσλεζεί. 

 Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο 

πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ δήκνπ ή ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ θαη θαηφπηλ έγγξαθεο 

εληνιήο.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέκα ημεπών, νθείιεη λα 

εθνδηάζεη ην θνξέα κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα ιηπαληηθψλ. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά πνπ νξίδεη κεγαιχηεξε ρξφλν 

παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο 

πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε. 

 Ο δήκνο δεν ςποσπεούηαι λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ 

δήκνπ.  

Δμαηηίαο : α) ηεο γεσγξαθηθήο ηδηνκνξθίαο ηνπ δήκνπ (ρξφλνο κεηαθίλεζεο απφ άθξν 

ζε άθξν δηακέζνπ ηνπ επαξρηαθνχ βαζηθνχ νδηθνχ άμνλα εθηηκάηαη ζε 3 ψξεο),  β) ηεο 

αδπλακίαο ηνπ δήκνπ λα απνζεθεχεη πνζφηεηεο πεηξειαηνεηδψλ (θαζψο δελ ππάξρεη 

δεκνηηθφ πξαηήξην) θαη γ) ηεο δηαζπνξάο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ, 

είλαη επηβεβιεκέλε, η ημημαηική παπάδοζη θαπζίκσλ θαζψο θαη ε χπαξμε αλαδφρνπ (-σλ), 

ανά ομάδα. Γειαδή ζα  πξέπεη λα αλαδεηρηεί απφ ηε δηαδηθαζία μερσξηζηά, κεηνδφηεο(-εο) 

θαπζίκσλ γηα ην δήκν Καξύζηνπ, ηνλ δεκνηηθό Παηδηθό Σηαζκό, ηελ Α-βάζκηα ζρνιηθή 
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επηηξνπή θαη ηελ αληίζηνηρε Β-βάζκηα θαη ηα Ληπαληηθά. Φπζηθά δελ απνθιείεηαη, ε αλαδνρή 

γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ή φισλ ησλ νκάδσλ απφ ην ίδην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αξθεί 

λα ππνβάιιεη ζρεηηθή πξνζθνξά θαη λα κελ ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. Η ζέζε ησλ δπλεηηθψλ αλαδφρσλ (πξαηεξίσλ), νξίδεηαη  ζε αθηίλα ην πνιχ δώδεκα 

(12) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πξναλαθεξφκελε έδξα (φπνπ ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηα ηνπ δήκνπ).  

Γηα ηα ινηπά λνκηθά πξόζωπα (νκάδεο Γ, Γ & Δ) πνπ πξνκεζεχνληαη κφλν πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο, θαζψο θαη ηελ νκάδα ησλ ιηπαληηθψλ δεν ππάξρεη γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο 

αιιά κφλν ε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα έγθαηξε παξάδνζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 
 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε αλσηέξα 

βία ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην θψιπκα ηνπ 

αλαδφρνπ (απφ ηηο αηηίεο απηέο), ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνύηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε απηή. 

 Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο 

πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δήκνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ 

πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ. Γη' απηφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα 

πξνζθέξνπλ ην θάζε είδνο γηα νιόθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο νκάδαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη επίζεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ 

εηδψλ & ησλ πνζνηήησλ ηεο θάζε νκάδαο. Γειαδή δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο πξνζθνξέο πνπ 

αλαθέξνληαη κφλν ζε έλα ή κεξηθά είδε θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ ή κφλν κέξνο ησλ πνζνηήησλ 

ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο. 

Ο θάζε δηαγσληδφκελνο βέβαηα, κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο 

θαη αλά νκάδα θαη αλά είδνο ζε κία νκάδα 

Σειηθά, αλάδνρνο πξνκεζεπηήο, ζε θάζε νκάδα,  ζα αλαδεηρηεί, εθείλνο πνπ 

δηακνξθψλεη ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά επί ηνπ αληίζηνηρνπ, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο κειέηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
 Σα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία  ή/θαη δεηεί ε παξνχζα κειέηε. 

 Ο αλάδνρνο φηαλ ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη θαη λα ιάβεη ηηο 

ζρεηηθέο παξαγγειίεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
 Αηπρήκαηα, δεκηέο, θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακηά 

επζχλε θαη ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ. Σνλ ίδην βαξχλεη θαη ε θξάηεζε 2% ππέξ Σ.Α.Γ.Κ.Τ.. 

Κάπςζηορ, 31 –1–2017 

                     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

     Ο δηεπζπληήο   Σ.ΤΠ.- Πεξηβάιινληνο                                                       Ο  ζπληάθηεο 

          & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

  ΒΑΡΔΛΑ  Κ.                                        ΞΤΝΟΓΑΛΑ  Η.                                                                       

        Ηι/γνο   Μερ/θφο ΣΔ                                                                         Μερ/γνο  Μερ/θνο          
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ (DIESEL) 

Πξφθεηηαη γηα πγξφ θαχζηκν, ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ – θαη νη κέζνδνη 

ειέγρνπ απηψλ,  ζα ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ 467/2002/2003 

ΤΑ (ΦΔΚ 1531Β ηεο 16–10–03) θαζψο θαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο. 

 

ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ, ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (DIESEL) 

Πξφθεηηαη γηα πγξά θαχζηκα, ε ζχζηαζε θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νπνίσλ θαζψο θαη ν 

ηξφπνο θχιαμεο θαη δηάζεζήο ηνπο, ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ 

291/2003/2004 ΤΑ (ΦΔΚ 332Β ηεο 11–2–04) θαζψο θαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηεο, φπσο ε ΤΑ 351/03 (ΦΔΚ 1383 Β‟ ηεο 9–9–04) 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ ακφιπβδε πξέπεη λα πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο θαη νη κέζνδνη δνθηκψλ 

πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ 501/2004/2007 ΤΑ (ΦΔΚ 872 Β‟ ηεο 4–6–07). Ιδηαίηεξα, δελ 

επηηξέπεηαη γηα ηα θαχζηκα ηεο παξαγξάθνπ, αλάκημε κεηαμχ ηνπο ή πξφζκημε κε λεξφ. 

 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΔΝΗΚΑ 

Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ‟ αξηζ. 176/94 Απφθαζεο 

Γ.Υ. ηνπ Κξάηνπο (ΦΔΚ 421/Β/6-6-94), ζα είλαη πξσηνγελή -ζπλζεηηθά, θαη ζε θακία   

πεξίπησζε   δελ   γίλνληαη   δεθηέο   πξνζθνξέο   κε   πξντφληα   απφ αλαγελλεκέλα 

ειαηνιηπαληηθά. Δπίζεο ζα δηαζέηνπλ:   

 έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ Γ.Υ. ηνπ Κξάηνπο, (θαηαρψξεζε ζηνλ θαηάινγν ηεο Γ/λζεο 

Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γ.Υ.Κ.).  

 Όια ηα πξντφληα ζα θέξνπλ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.  

 Οη πξνζθέξνληεο, ζα θαηαζέζνπλ έγγξαθα παξαγσγνχ, κε ηα ηππηθά θπζηθνρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ (ζε 

δηαλπζέληα Km ή ψξεο ιεηηνπξγίαο).  

Ο δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνζηνιήο δεηγκάησλ απφ ηα θαχζηκα ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο, ψζηε λα ειεγρζεί ε πνηφηεηά ηνπο θαη ε εθπιήξσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

δεηνχληαη θαη απηψλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο.  

Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ ησλ ιηπαληηθψλ ηφζν θαηά 

ηελ παξαιαβή ηνπο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο απηψλ. 

 
ΛΑΓΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ (ISO 46, 68) 

Πξφθεηηαη γηα εληζρπκέλα ιηπαληηθά κε πξφζζεηα ζεξκηθήο θαη νμεηδσηηθήο ζηαζεξφηεηαο γηα 

πδξαπιηθά ζπζηήκαηα κε ηδηαίηεξε αληνρή ζηε θζνξά θαη ζηελ νμείδσζε. Θα είλαη 

θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζχγρξνλα βηνκεραληθά πδξαπιηθά θαη θπθινθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πςειήο πίεζεο. Θα θαιχπηνπλ πξνδηαγξαθέο : DIN 51524 PART II HLP, AFNOR NFE 

48603, DENISON HF-0 & HF-2 

 

ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΩΝ 

πλζεηηθά πγξά θξέλσλ, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα ηέιεηα ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θξέλσλ. Καηάιιεια γηα νρήκαηα κε δηζθφθξελα, ηακπνχξα θαζψο θαη ABS. Θα 

έρνπλ πνιχ θαιέο αληηηξηβηθέο ηδηφηεηεο, δελ  ζα πξνθαινχλ θαηαζηξνθή ζηα ειαζηηθά κέξε 

ηνπ θπθιψκαηνο ησλ θξέλσλ. ε κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο δελ ζα έρνπκε αιιαγή 

ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπο. Θα ππεξθαιχπηoπλ πξνδηαγξαθέο: DOT-3 & DOT-4, ISO 4925  

 

ΤΓΡΟ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 

Απηνληζκέλν λεξφ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ ειεθηξνιχηε ηεο κπαηαξίαο.  
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Θα έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία ζε θαηάιιειεο ηνληνελαιιαθηηθέο ζηήιεο γηα ηελ  

αθαίξεζε ησλ αιάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηφλησλ ρισξίνπ. Θα είλαη απαιιαγκέλν απφ μέλεο 

νπζίεο, κε ρακειή αγσγηκφηεηα. Θα εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε δσή ζηε κπαηαξία. 

 
ΓΡΑΟ ΒΑΖ ΑΒΔΣΗΟΤ 

Γξάζν βάζεο αζβεζηίνπ πνπ ζα παξνπζηάδεη πνιχ θαιέο ηδηφηεηεο πξφζθπζεο θαη αληνρήο 

ζηελ απφπιπζε. Καηάιιειν γηα ηε ιίπαλζε ηνπ ζηαπξνχ θαη γεληθά ηνπ ζαζί ησλ νρεκάησλ, 

φηαλ δελ απαηηείηαη γξάζν ιηζίνπ. Δχξνο ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο απφ –20o C έσο +65o C 

ηνπιάρηζηνλ θαη ζεκείνπ ζηάμεο 98° C ηνπιάρηζηνλ, θαηά ASTM D-2265. Δπηζπκεηέο θαη 

πξνδηαγξαθέο θαηά πξφηππα : DIN 51825 ή/θαη  ISO 6743/9. 

 
ΓΡΑΟ ΒΑΖ ΛΗΘΗΟΤ 

Γξάζν κε βάζε ην ιίζην, εληζρπκέλν κε αληηνμεηδσηηθά, αληηδηαβξσηηθά πξφζζεηα.  

Θα παξνπζηάδεη κεγάιε ρεκηθή ζηαζεξφηεηα θαη πςειή αληίζηαζε ζηελ απφπιπζε,  

ηε θζνξά, ηελ νμείδσζε θαη ηε δηάβξσζε. Θα είλαη θαηάιιειν γηα γεληθή ιίπαλζε νρεκάησλ,  

γηα θεληξηθά ζπζηήκαηα γξαζαξίζκαηνο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ κέζσ απηφκαηνπ 

γξαζαδφξνπ, γηα πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε κηθξήο σο κεζαίαο ηαρχηεηαο ξνπιεκάλ (πνπ 

απαηηνχλ γξάζν πςειήο αληνρήο θαη πξφζθπζεο) θαη θνπδηλέηα απηνθηλήησλ. Δχξνο 

ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο απφ –20o C έσο +130o C ηνπιάρηζηνλ θαη ζεκείνπ ζηάμεο 140° C 

ηνπιάρηζηνλ, θαηά ASTM D-2265.  

Θα θαιχπηεη  πξνδηαγξαθή θαηά ASTΜ D–4950. Δπηζπκεηέο θαη πξνδηαγξαθέο θαηά 

πξφηππα: DIN 51825 θαη  ISO 6743/9.…………………………………………………   ………      

 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΟΓΟΝΣΩΣΩΝ ΣΡΟΥΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ)  

Δληζρπκέλε πνιχηππε βαιβνιίλε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε βαζηθφ ιάδη πςεινχ δείθηε 

ημψδνπο, ηππνπνίεζεο  SAE 80W/90 κε εηδηθά πξφζζεηα πςειψλ πηέζεσλ EP, θαη κε 

πξφζζεηα θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο ηξηβήο. Καηάιιειε γηα ηελ ιίπαλζε θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 

θαη δηαθνξηθψλ (ειηθνεηδψλ θαη θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ). Θα παξνπζηάδεη πςειή ρεκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ζα παξέρεη απφδνζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζπλζήθεο κεγάιεο 

θαηαπφλεζεο. Θα πξνζηαηεχεη ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ησλ θηβσηίσλ απφ θζνξέο, ηελ 

ζθνπξηά θαη ηελ δηάβξσζε. Θα πιεξνί πξνδηαγξαθή : API GL-5. 

 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΚΗΒΩΣΗΩΝ 

Πξφθεηηαη γηα ιηπαληηθφ κε πςειφ δείθηε ημψδνπο. Θα εμαζθαιίδεη ζηαζεξφηεηα ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη πςειά θνξηία. Θα ειαρηζηνπνηεί ηηο εζσηεξηθέο ηξηβέο θαη ζα κεγηζηνπνηεί 

ηελ απφδνζε ησλ κεηαηξνπέσλ. Θα είλαη θαηάιιειν γηα απηφκαηα θηβψηηα ηαρπηήησλ, 

πδξαπιηθά ηηκφληα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγνχλ κε πγξά ηχπνπ DEXRON II θαη 

πδξαπιηθά ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θάζε ηχπνπ, φπσο επηβαηηθά θνξηεγά, ρσκαηνπξγηθά 

κεραλήκαηα θηι. Θα ππεξθαιχπηεη ηελ πξνδηαγξαθή: GM Dexron IID. 

 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΜΔΗΩΣΖΡΩΝ 

Πξφθεηηαη γηα ζπλζεηηθά ιηπαληηθά άξηζηεο πνηφηεηαο, βάζεο πνιπγιπθφιεο. Θα είλαη 

θαηάιιεια γηα ηε ιίπαλζε θιεηζηψλ βηνκεραληθψλ θηβσηίσλ θαη νδνλησηψλ ηξνρψλ 

(κεησηήξσλ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε βαξηέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. 

Θα εμαζθαιίδνπλ πςειή πξνζηαζία ζηε θζνξά ησλ γξαλαδηψλ θαη ζα έρνπλ κεγάιν ρξφλν  

δσήο. Θα είλαη εληζρπκέλα κε πξφζζεηα πςειήο πίεζεο, αληηηξηβηθά, αληηζθσξηαθά θαη 

αληηαθξηζηηθά θαη ζα παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζεξκηθή θαη ρεκηθή ζηαζεξφηεηα. Θα έρνπλ  

ηαμηλνκεζεί σο πξνο ην πξφηππν ISO 3448 ζε θιάζε ημψδνπο ISO VG 220 θαη ζα 

ηθαλνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο πξνδηαγξαθέο : DIN 51517 (PART III), FLENDER AG, U.S. 

Steel 224. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      αξ. κει.:     2 / 2017                                               

ΓΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                       ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΚΑΤΗΜΩΝ 

                                                                                                             & ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ                             

ΠΡΟΘΔΣΟ ΜΔΗΩΔΩ ΡΤΠΩΝ (ηύπος AdBlue) 

Πξφθεηηαη γηα πξντφλ πνπ παξάγεηαη ζπλζεηηθά απφ δηάιπκα νπξίαο θαη ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαιπηηθή επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ δειαδή ζηε ρεκηθή κεηαηξνπή ησλ βιαβεξψλ νμεηδίσλ 

ηνπ αδψηνπ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε πεηξειαίνπ, ζε άδσην θαη αηκφ. Θα είλαη 

πςειήο θαζαξφηεηαο, άρξσκν, κε ηνμηθφ. To πξνζθεξφκελν, ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά 

DIN 70070. Θα αλαθέξεηαη θαη ν ρξφλνο δηάξθεηαο δσήο ηνπ.   
 

ΜΟΝΟΣΤΠΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  SAE 30 & SAE 40 

Πξφθεηηαη γηα κνλφηππα ιηπαληηθά (ηππνπνίεζεο SAE 30 & SAE 40) άξηζηεο πνηφηεηαο, κε 

βάζε παξαθηληθά νξπθηέιαηα θαη ζπλδπαζκφ πξφζζεησλ ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία 

έλαληη ηεο νμείδσζεο, δηάβξσζεο, ηξηβήο θαη αθξηζκνχ. Θα είλαη θαηάιιεια γηα 

(ζπκβαηηθνχο θαη κε ππεξηξνθνδφηεζε) πεηξειαηνθηλεηήξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ 

δπζκελείο ζπλζήθεο. Η πνηνηηθή ηνπο ζηάζκε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ, θαηά API: CF  
 
ΠΟΛΤΣΤΠΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  SAE 15W-40 

Πξφθεηηαη γηα ππεξεληζρπκέλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνιχηππα ιηπαληηθά (ηππνπνίεζεο 

SAE 15W-40), πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, παξαηεηακέλεο ρξήζεο, γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο κε 

ππεξπιήξσζε (TURBO) θαζψο θαη γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο EURO I-II & III πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο. Θα παξέρνπλ απφιπηε ιίπαλζε 

πξνζηαηεχνληαο ηνλ θηλεηήξα απφ θζνξά κε άξηζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηαζεξή απφδνζε ζε 

ζθιεξέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Θα ππεξθαιχπηνπλ πξνδηαγξαθέο θαηά API : CF/CG 

ηνπιάρηζηνλ. Μεηαμχ φκνησλ ηχπσλ πξνζθεξνκέλσλ ιηπαληηθψλ, πξνηηκεηέα απηά κε 

έλδεημε ππεξπςειήο απφδνζεο S.H.P.D. (Super High Performance Diesel).  

 

ΠΟΛΤΣΤΠΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  SAE 20W-50 

Πξφθεηηαη γηα ππεξεληζρπκέλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνιχηππα ιηπαληηθά (ηππνπνίεζεο 

SAE 20W-50), πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, παξαηεηακέλεο ρξήζεο, γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο κε 

ππεξπιήξσζε (TURBO) θαζψο θαη γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο EURO I-II & III πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο. Θα παξέρνπλ απφιπηε ιίπαλζε 

πξνζηαηεχνληαο ηνλ θηλεηήξα απφ θζνξά κε άξηζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηαζεξή απφδνζε ζε 

ζθιεξέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Θα ππεξθαιχπηνπλ πξνδηαγξαθέο θαηά API : CF/CG 

ηνπιάρηζηνλ. Μεηαμχ φκνησλ ηχπσλ πξνζθεξνκέλσλ ιηπαληηθψλ, πξνηηκεηέα απηά κε 

έλδεημε ππεξπςειήο απφδνζεο S.H.P.D. (Super High Performance Diesel).  
 
ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΒΔΝΕΗΝΖ  SAE 15W-50 

Πξφθεηηαη γηα ζπλζεηηθφ ιηπαληηθφ, (ηππνπνίεζεο SAE 15W-50), πςειήο απφδνζεο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ζχγρξνλσλ θηλεηήξσλ απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ 

θνξηεγψλ πεηξειαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιπβάιβηδσλ, θαηαιπηηθψλ θαη turbo. 

Θα εμαζθαιίδεη : πςειή πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο, ζηαζεξή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιίπαλζε, δξαζηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ. Η πνηνηηθή ηνπο 

ζηάζκε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ, θαηά API:  SL  
Κάπςζηορ, 31 –1–2017 

                     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

     Ο δηεπζπληήο   Σ.ΤΠ.- Πεξηβάιινληνο                                                       Ο  ζπληάθηεο 

          & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

   

   

   ΒΑΡΔΛΑ  Κ.                                        ΞΤΝΟΓΑΛΑ  Η.                                                                       

        Ηι/γνο   Μερ/θφο ΣΔ                                                                         Μερ/γνο  Μερ/θνο          
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