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ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞΣ/ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ 
αυ. Δ/μρη: Διξικηςήοιξ 
.Ι.:  52100, ΙΑΡΞΠΘΑ 
ηλ: 2467350279 
Fax:  2467350353 
e-mail: d_oikonomikon@kastoria.gr 
Οληοξτ.: Λαοία Μάςριξσ 
 

Ιαρςξοιά, 14/12/2016 
Αο. Οοχς.:172042/6884 
 

 

                                ΑΠ. ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ: 8/2016 
 

ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΡ ΔΟΑΜΑΚΖΟΘΙΞΡ ΑΙΘΙΞΡ ΑΜΞΘΙΞΡ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΡ 
ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ ΡΔ ΔΣΠΩ 

 

ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΙΑΣΡΘΛΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΑΜΑΓΙΔΡ ΖΡ Ο.Δ. ΙΑΡΞΠΘΑΡ  
 

ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ:    141.733,98€ μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. και 175.750,14  
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 
 

Ζκεξνκελία Έλαξμεο 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Ζκέξα Ώξα 

16/12/2016 Πέκπηε 13:00 

Ζκεξνκελία Λήμεο 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Ζκέξα Ώξα 

09/01/2016 Γεπηέξα 15:00 

 

 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ζην Σεύρνο Γηαθεξύμεωλ 

Γεκνζίωλ πκβάζεωλ 

(ΦΔΚ)  

 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ 

Ζκεξήζην θαη Δβδνκαδηαίν 

Σύπν  

16/12/2016 16/12/2016 
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Aλαζέηνπζα Αξρή Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Καζηνξηάο 

Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ η μεγαλϋςεοη 

ποξρτεοϊμεμη έκπςχρη επί ςξιπ % επί ςηπ 

μϊμιμα διαμξοτξϋμεμηπ κάθε τξοά μέρηπ 

λιαμικήπ ςιμήπ πόληρηπ ςξσ είδξσπ ςημ 

ημέοα παοάδξρήπ ςξσ,  ή ρϋμτχμα με ςξ 

άοθοξ 63 ςξσ Μ. 4257/2014 με ςξ ξπξίξ 

ποξβλέπεςαι ϊςι ςξ αμχςέοχ πξρξρςϊ 

μπξοεί μα είμαι και αομηςικϊ, υχοίπ μα 

σπεοβαίμει ςξ 5%, ξπϊςε ξ ποξρτέοχμ ασςήμ 

κοίμεςαι και «Λειξδϊςηπ» 

Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζην ΚΖΜΓ 16/12/2016 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Ζκεξήζην 

Σύπν 

 

16/12/2016 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο 

 

16/12/2016 

Ζκεξνκελία έλαξμεο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

 

16/12/2016 

Tόπνο Γηελέξγεηαο Γηαγωληζκνύ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Δζληθό 

ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ  ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  

www.promitheus.gov.gr ελώ ηα πξσηόηππα 

έγγξαθα θαηαηίζεληαη  επί ηεο Γηνηθεηεξίνπ 

θεληξηθό θηίξην ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Καζηνξηάο, Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ -Οηθνλνκηθνύ, 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 2
νο

 όξνθνο, γξαθείν  4 

(Καζηνξηά, ηθ 52100, ηει. 2467350279) 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο 154.749,21€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.  

Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο  

21.000,93€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ 
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ΑΟΞΤΑΡΖ 
 

 
Ξ ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΠΥΖΡ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ 

 
Έυξμςαπ σπϊφη: 

 
1. ξ Μ.3852/2010 (ΤΔΙ 87 Α΄) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ-

Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» 

2. ξ Μ.4071/2012 (ΤΔΙ 85 Α΄/11.04.2012) «Πσθμίρειπ για ςημ ςξπική αμάπςσνη, ςημ ασςξδιξίκηρη και ςημ 
απξκεμςοχμέμη διξίκηρη Δμρχμάςχρη Ξδηγίαπ 2009/50/ΔΙ» 

3. ξ Ο.Δ. 146 (ΤΔΙ Α’ 239/27.12.2010) «Ξογαμιρμϊπ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ» 

4. ςξ Μ. 2503/97 «Οεοί διξίκηρηπ, ξογάμχρηπ και ρςελέυχρηπ ςηπ Οεοιτέοειαπ» 

5. ξ Μ.2286/95 (ΤΔΙ Α΄19/01.02.1995) «Οοξμήθειεπ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα και Πσθμίρειπ Ρσματόμ Ηεμάςχμ» 

6. ξ Ο.Δ. 118/2007 (ΤΔΙ  Α’ 150/10.07.2007) «Ιαμξμιρμϊπ Οοξμηθειόμ Δημξρίξσ»  

7. ιπ διαςάνειπ ςξσ Ο.Δ. 60/2007 (ΤΔΙ Α’ 64/16-3-2007), με ςξ ξπξίξ έγιμε ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ 
Μξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 2004/18/ΔΙ «Οεοί ρσμςξμιρμξϋ ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ Δημϊριχμ 
Ρσμβάρεχμ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ», ϊπχπ ιρυϋει 

8. ξ Μ. 2362/95 (ΤΔΙ Α’ 247 /27.11.1995) «Οεοί Δημξρίξσ Κξγιρςικξϋ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ κοάςξσπ και 
άλλεπ διαςάνειπ».  

9. ξ Μ.Δ. 496/1974 «Οεοί Κξγιρςικξϋ ςχμ Μξμικόμ Οοξρόπχμ Δημξρίξσ Δικαίξσ» (ΤΔΙ Α’204/19.07.1974) 

10. ξ Μ. 3871/2010 (ΤΔΙ Α’141/17.08.2010) «Δημξριξμξμική Διαυείοιρη και Δσθϋμη» αο. 21 παο. 2 «Άοθοξ 21 
Αμάληφη σπξυοεόρεχμ» 

11. ξ Ο.Δ. 113/2010 (ΤΔΙ Α΄194/22.11.2010) «Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ» 

12. ημ αοιθμ. 35130/739 (ΤΔΙ Β’ 1291/11.08.2010) Απϊταρη Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ «Αϋνηρη ςχμ υοημαςικόμ 
πξρόμ ςξσ άοθοξσ 83 παο. 1 ςξσ Μ. 2362/95 για ςη ρϋμαφη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ πξσ ατξοξϋμ ποξμήθεια 
ποξψϊμςχμ, παοξυή σπηοεριόμ ή εκςέλερη έογχμ» 

13. ξ αοιθ. 54601-54576 04.01.2012 έγγοατξ ςξσ Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ «Ιαςόςαςα ϊοια για ςιπ δημϊριεπ 
ρσμβάρειπ ςα ξπξία εταομϊζξμςαι απϊ 01.01.2012» ρϋμτχμα με ςξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΙ) με αοιθμϊ 1251/2011 πξσ 
δημξριεϋθηκε ρςξ τϋλλξ L319/43/2-12-2011 ςηπ Δπίρημηπ Δτημεοίδαπ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ πεοί εταομξγήπ 
ςχμ καςχςάςχμ ξοίχμ. 

14. ιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 3548/2007 (ΤΔΙ Α’ 68/20.03.2007) «Ιαςαυόοιρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ 
Δημξρίξσ ρςξ μξμαουιακϊ και ςξπικϊ ϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει 

15. ιπ διαςάνειπ ςηπ αοιθ. 9814 (ΤΔΙ Β’ 1222/20.05.2013) Σπξσογική Απϊταρη «Ιαθξοιρμϊπ ημεοήριχμ και 
εβδξμαδιαίχμ μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ ςχμ 
τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ» και ςηπ αοιθ. 11463/2013 (ΤΔΙ Β’ 1393/06.06.2013) ΣΑ με ςημ ξπξία ςοξπξπξιήθηκε και 
ρσμπληοόθηκε. 

16. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3801/04.09.2009 (ΤΔΙ A’ 163) «Πσθμίρειπ θεμάςχμ ποξρχπικξϋ με ρϋμβαρη εογαρίαπ 
ιδιχςικξϋ δικαίξσ αξοίρςξσ υοϊμξσ και άλλεπ διαςάνειπ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ Δημϊριαπ Διξίκηρηπ» Άοθοξ 
46 «Οληοχμή δαπάμηπ δημξρίεσρηπ» 

17. ξ Άοθοξ 4 παο. 3 ςξσ Μ. 4013/15.09.2011 (ΤΔΙ  Α’ 204/15.09.2011) πεοί «κοάςηρηπ 0,10% ρςιπ ρσμβάρειπ 
για ςιπ λειςξσογικέπ αμάγκεπ ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ» 

18. ιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 5 παο. 1 ςξσ Μ. 4089/2012 (ΤΔΙ Α’ 206/26.10.2012) πεοί Οοξέγκοιρηπ δαπάμηπ απϊ 
ςξμ Γ.Γ. Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

19. ξ Μ. 4013/2011 «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ & Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ 
Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ» (ΤΔΙ 204/Α΄/15.09.2011), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ άοθοξ 10 ςξσ Μ. 4038/2012 
(Α΄14) & ςξ άοθοξ 238 ςξσ Μ. 4072/2012 (Α΄86). 

20. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 3886/2010 (ΤΔΙ Α΄173) «Δικαρςική ποξρςαρία καςά ςημ ρϋμαφη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ» 

21. ημ δημξριεσθείρα ρςξ ΤΔΙ Α’ 240/12.12.2012 Οοάνη Μξμξθεςικξϋ Οεοιευξμέμξσ, πξσ κσοόθηκε με ςξ Μ. 
4111/2013 (ΤΔΙ Α’ 18) - πεοί αομξδιξςήςχμ διαδικαρίαπ αμάδεινηπ ποξμηθεσςόμ-υξοηγηςόμ 

22. ξ άοθοξ 26 ςξσ Μ. 4024 (ΤΔΙ 226/Α’/27.10.2011) και ςχμ ρυεςικόμ εγκσκλίχμ & απξτάρεχμ πξσ 
εκδϊθηκαμ κας’ ενξσριξδϊςηρη ασςήπ πεοί ρσγκοϊςηρηπ ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςηπ διξίκηρηπ 
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23. ξ Μ. 3861/2010 (ΤΔΙ Α΄112/13.07.2010) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και 
ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ «Οοϊγοαμμα Διαϋγεια» και 
άλλεπ διαςάνειπ» 

24. Ξ Μ.4155/2013 (ΤΔΙ120/A/29-5-2013)«Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και άλλεπ 
Διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Σπξπαοάγοατξ Ρ 20, ςξσ Οοόςξσ Άοθοξσ ςξσ Μ. 4254/2014 (ΤΔΙ 85/Α/7-
4-2014) 

25. Ζ Σ.Α. Ο1/2390/16-10-2013 (ΤΔΙ 2677/Β/21-10-2013) «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ 
Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)» 

 
26. Ζ με αοιθμ. ποχς. Ο1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΘΙΤ-ΟΦ5) εγκϋκλιξπ με θέμα «Δμημέοχρη για ςξ Δθμικϊ 

Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 
 

27. ξ Μ. 4412/16 «Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ, (ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 
2014/24/Δ θαη 2014/25/Δ) 

 

28. ξ γεγξμϊπ ϊςι ξι ποξμήθειεπ κασρίμχμ εναιοξϋμςαι απϊ ςημ σπξυοέχρη έμςανηπ ρςξ ΔΟΟ 

29. ξ γεγξμϊπ ϊςι ξι Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ εγγοάτξσμ ρε νευχοιρςέπ 
πιρςόρειπ (καςά Διδικϊ Τξοέα και ΙΑΔ) ρςξμ εγκεκοιμέμξ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ςιπ ϊμξιεπ ή ξμξειδείπ 
δαπάμεπ πξσ ςιπ ατξοξϋμ  

30. ημ με αοιθμϊ 2328/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΔ27ΚΦ-3ΖΕ) και 1495/16 (ΑΔΑ:73Ο37ΚΦ-2Ζ4) απϊταρη ςηπ Ξικξμξμικήπ 
Δπιςοξπήπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ «Ρσγκοϊςηρη ρσλλξγικόμ ξογάμχμ πξσ ατξοξϋμ ςιπ διαδικαρίεπ 
αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ πξσ διεμεογεί η Διεϋθσμρη Διξικηςικξϋ/Ξικξμξμικξϋ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ 
Λακεδξμίαπ για ςξ έςξπ 2016» 

31. ημ αμάγκη για ποξμήθεια πεςοελαιξειδόμ για ςξ έςξπ 2017 για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ θέομαμρηπ και 
κίμηρηπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ και ςχμ Μ.Ο. υχοικήπ ςηπ αομξδιϊςηςαπ και ςημ μελέςη ςηπ Δ/μρηπ 
ευμικόμ Έογχμ. 

32. ημ με αοιθ. 1311/16 (ΑΔΑ:) απϊταρη ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ πεοί 
έγκοιρηπ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ  

33. ιπ με αοιθ. 3145/11-10-16 απϊταρη αμάληφηπ και 99776/4249/22-07-2016 απϊταρη 
ποξδέρμεσρηπ. 

34. ημ με αοιθ. 1880/16 (ΑΔΑ:ΦΔΜΣ7ΚΦ-9ΦΒ) με ςημ ξπξία εγκοίμεςαι η Διεμέογεια ςξσ αμχςέοχ 
Διαγχμιρμξϋ. 

35. ξ με αοιθ ποχς. 70532/2990/27-05-2016 έγγοατξ ςηπ σπηοερίαπ μαπ ποξπ ςα Μ.Ο. για ςημ 
απξρςξλή ρςημ σπηοερία μαπ ςχμ ρυεςικόμ αμαλήφεχμ. 

36. ημ με αοιθ. 2235/16 (ΑΔΑΛ: ΩΘΥΒ7ΚΦ-Α2Φ) με ςημ ξπξία εγκοίμεςαι η επαμάληφη Διεμέογειαπ ςξσ 
αμχςέοχ Διαγχμιρμξϋ. 
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ΟΠΞΙΖΠΣΡΡΞΣΛΔ 
 
 

ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞ ΑΙΘΙΞ ΑΜΞΘΙΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ 
 
 
 
με έγγοατεπ ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ και κοιςήοιξ καςακύοχρηπ ςη μεγαλύςεοη 
ποξρτεοόμεμη έκπςχρη επί ςξιπ % επί ςηπ μόμιμα διαμξοτξύμεμηπ κάθε τξοά μέρηπ 
λιαμικήπ ςιμήπ πώληρηπ ςξσ είδξσπ ρςημ πεοιξυή ςημ ημέοα παοάδξρήπ ςξσ,  ή ρϋμτχμα με 
ςξ άοθοξ 63 ςξσ Μ. 4257/2014 με ςξ ξπξίξ ποξβλέπεςαι ϊςι ςξ αμχςέοχ πξρξρςϊ μπξοεί μα 
είμαι και αομηςικϊ, υχοίπ μα σπεοβαίμει ςξ 5%, ξπϊςε ξ ποξρτέοχμ ασςήμ κοίμεςαι και 
«Λειξδϊςηπ», για ςημ αμάδεινη ποξμηθεσςώμ πεςοελαιξειδώμ,  για ςιπ αμάγκεπ ςηπ 
Οεοιτεοειακήπ Δμόςηςαπ Ιαρςξοιάπ για ςξ έςξπ 2017. 
 
Ξ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςξσ έογξσ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 141.733,98€ μη 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ. 
 
Ξι σπξφήτιξι μπξοξύμ μα καςαθέρξσμ ποξρτξοά για ςξ ρύμξλξ ή και για μέοξπ ςηπ 
ποξμήθειαπ ρύμτχμα με ςημ καςαμξμή πξσ παοαςίθεςαι ρςημ παοξύρα. 

 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί φςτερα από προκεςμία είκοςι δφο  (22) θμερϊν, από τθ 
δθμοςίευςθ του ςτο ΦΕΚ, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
ςυςτιματοσ. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ  
Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και 
ςτο ΡΔ60/07.  
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ :  
Η Διαδικτυακι πφλθ  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αρ. Συςτιματοσ:30437 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ: 16/12/2016  
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:16/12/2016  
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ  ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : 16/12/2016 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ και ϊρα ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : 09/01/2016 και ϊρα 15:00 
 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι εκαςϊμ ξγδϊμςα (180) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ 
επξμέμη ςηπ ημέοαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι 
εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, κας’ 
αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςη διακήοσνη (επιπλέξμ 180 
ημέοεπ). 
 
Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεμεογηθεί απϊ οιμελή Δπιςοξπή πξσ ρσγκοξςήθηκε ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 
26 ςξσ Μ. 4024 (ΤΔΙ 226/Α’/27.10.2011) και ςχμ ρυεςικόμ εγκσκλίχμ & απξτάρεχμ πξσ 
εκδϊθηκαμ κας’ ενξσριξδϊςηρη ασςήπ, ϊπχπ αμςιρςξίυχπ και η οιμελήπ Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ 
Δμρςάρεχμ/Οοξρτσγόμ. 
Ζ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ δϋμαςαι μα διατξοξπξιήρει ςηπ πξρϊςηςεπ καςαμάλχρηπ 
μεςανϋ δϋξ εςόμ σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι δεμ θα γίμει σπέοβαρη ςξσ ρσμξλικξϋ 
ποξωπξλξγιρθέμςξπ ρσμβαςικξϋ πξρξϋ. 
Για ρσμμεςξυή ρςξ Διαγχμιρμϊ απαιςείςαι εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 2% επί ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ 
δαπάμηπ ποξ Τ.Ο.Α., ϊπχπ αμαλσςικά αματέοεςαι ρςξμ αμαλσςικϊ Οοξωπξλξγιρμϊ, ιρυϋξπ 
ςξσλάυιρςξμ, εμϊπ μήμα μεςά ςη λήνη ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ. 
Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ  ρςξ Διαγχμιρμϊ έυξσμ: 
 
           α.  Όλα ςα τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα, ημεδαπά ή αλλξδαπά. 
 β.  Δμόρειπ εςαιοειόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά. 
   γ.  Ρσμεςαιοιρμξί. 
πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ ςξμέα ςηπ ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ και δεμ έυξσμ απξκλειρςεί 
απϊ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ με ρυεςικέπ Απξτάρειπ ςξσ αομϊδιξσ 
Σπξσογείξσ. 
 
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα 

πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε ζρεηηθή 

κεηαβνιή είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

 

ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνµηθώλ θνξέσλ, όια ηα µέιε ηεο επζύλνληαη 

έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξσλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο 

ζηελ έλσζε, ε επζύλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

 

 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη 

λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή,  ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο (Πύιε  www.ermis.gov.gr ). θαη λα εγγξαθνύλ  ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. 

– Γηαδηθηπαθή πύιε   www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζώληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία. 

 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνύληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηό 

παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερόκελνη ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπ 

ηαθηνπνηνύκελνη σο εμήο: 

 

Όζοι  από  ηοςρ  ανυηέπυ  διαθέηοςν  ελληνικό  Απιθμό  Φοπολογικού  Μηηπώος  (ΑΦΜ) 

ηαςηοποιούνηαι με σπήζη ηυν διαπιζηεςηηπίυν (όνομα σπήζηη και κυδικό ππόζβαζηρ) πος αςηοί  

καηέσοςν  από  ηο  ζύζηημα  TAXISNet  ηηρ  Γενικήρ  Γπαμμαηείαρ  Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν. 

Εθόζον γίνει η ηαςηοποίηζη, εγκπίνεηαι η εγγπαθή ηος σπήζηη από ηο Τμήμα Ππογπαμμαηιζμού   και   

Σηοισείυν   ηηρ   Διεύθςνζηρ   Πολιηικήρ   Ππομηθειών   ηηρ   Γενικήρ Διεύθςνζηρ Κπαηικών 

Ππομηθειών. 
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Οι οικονομικοί θοπείρ – σπήζηερ ηυν κπαηών μελών ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ οι οποίοι δεν διαθέηοςν  

ελληνικό  Απιθμό  Φοπολογικού  Μηηπώος  (ΑΦΜ)  αιηούνηαι  ηην  εγγπαθή  ηοςρ ζςμπληπώνονηαρ 

ηον απιθμό ηαςηόηηηαρ ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ηαςηοποιούνηαι  με  σπήζη  ηυν  

διαπιζηεςηηπίυν  πος  καηέσοςν  από  ηο  ανηίζηοισο  ζύζηημα. Εθόζον γίνει η ηαςηοποίηζη, 

εγκπίνεηαι η εγγπαθή ηος σπήζηη από ηο Τμήμα Ππογπαμμαηιζμού  και  Σηοισείυν   ηηρ   Διεύθςνζηρ   

Πολιηικήρ   Ππομηθειών   ηηρ   Γενικήρ Διεύθςνζηρ Κπαηικών Ππομηθειών. 

Οι   οικονομικοί   θοπείρ   –   σπήζηερ   ηπίηυν   συπών   αιηούνηαι   ηην   εγγπαθή   ηοςρ   και 

ηαςηοποιούνηαι από ηη ΓΓΕ αποζηέλλονηαρ: 

 

-  είηε ςπεύθςνη δήλυζη τηθιακά ςπογεγπαμμένη με επίζημη μεηάθπαζη ζηην ελληνική. 

-  είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ν.4412/16 , και ςφμφωνα με τουσ 
προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα 
οποία  να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό 
μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι 
(πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

 

 

 Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη από όινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο  ελεκεξώλεηαη  από ην  ύζηεκα  ή κέζσ  ειεθηξνληθνύ  

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά  κε  ηελ  εμέιημε  ηνπ  αηηήκαηνο  εγγξαθήο  ηνπ.  Δθόζνλ  ην  αίηεκα  

εγγξαθήο  εγθξηζεί,  ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζύλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνύ σο 

πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη  έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. 

Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο νη πξνζθνξέο 

ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δθόζνλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνύλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζόκελν 

δηαγσληζκό έγγξαθα, απηάπαξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε απηνύο κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο  εκέξεο  από 

 ηειήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξίπησζε επείγνληνο, ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε ηέζζε-

ξηο (4) εκέξεο.  

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,  

ζρεηηθέο  κε  ηα  έγγξαθα  ηνπ  δηαγσληζκνύ  κέρξη  θαη  νρηώ  (8)  εκέξεο  πξν  ηεο εθπλνήο ηεο 

πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγόηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο 

σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνύληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγόηεξν εληόο έμη (6) εκεξώλ 

πξηλ από ηελ εκεξνκελία  ππνβνιήο  ησλ  πξνζθνξώλ,  εθόζνλ  έρνπλ  δεηεζεί  εκπξόζεζκα,  ήηνη  κέρξη  

ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο  ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα 

άζθεζεο ηεο ελ ιόγσ έλζηαζεο. Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ζηε Διιεληθή, ειεθηξνληθά ζην 

δηθηπαθό ηόπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο  Γηαδηθηπαθήο πύιεο,  ηνπ  Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη  

θέξνπλ  ςεθηαθή ππνγξαθή.   Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ ππνβάιινληαη κόλν από εγγεγξακκέλνπο 

ζην ζύζηεκα Οηθνλνκηθνύο Φνξείο. Αηηήκαηα  παξνρήο  πιεξνθνξηώλ  πνπ  ππνβάιινληαη  εθηόο  ησλ  

αλσηέξσ  πξνζεζκηώλ θαη ηξόπσλ  δελ εμεηάδνληαη. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. 
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Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ πεξηιήςεσλ ζηνλ Διιεληθό ηύπν ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν εθόζνλ πξνθύςεη. 

 

 
 Ιαςά ςα λξιπά ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα διακήοσνη, ςξσπ πίμακεπ, ςα 
παοαοςήμαςα ςηπ και ςξ Ο.Δ 118/2007, ςξ Μ. 2286/95. α παοαοςήμαςα απξςελξϋμ 
αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ παοξϋραπ. 
 
 
 

 
Ξ ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΠΥΖΡ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ 

 
 
 
 
 

ΗΔΞΔΩΠΞΡ ΙΑΠΣΟΘΔΖΡ 
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ΑΠΗΠΞ 1 – ΞΠΘΡΛΞΘ 

ΑΜΑΔΞΥΞΡ 
Ξ ποξρτέοχμ κηοϋρρεςαι Λειξδϊςηπ με ςημ καςακϋοχρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ 
και σπξγοάτει ςημ απαιςξϋμεμη ρϋμβαρη με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, αμαλαμβάμξμςαπ ςημ 
παοξυή ςχμ σπηοεριόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ παοξϋρα. Ρςημ παοξϋρα ποξμήθεια ξι 
Αμάδξυξι μπξοξϋμ μα είμαι πεοιρρϊςεοξι ςξσ εμϊπ καθόπ η καςακϋοχρη ατξοά ρςημ 
υαμηλϊςεοη ςιμή (ήςξι σφηλϊςεοξ επί ςηπ % πξρξρςϊ έκπςχρηπ για κάθε νευχοιρςή σπηοερία, 
ϊπχπ ασςέπ παοαςίθεμςαι ρςημ παοξϋρα). 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ 
Αμαθέςξσρα Αουή είμαι η Οεοιτέοεια Δσςικήπ Λακεδξμίαπ (Ξικξμξμική Δπιςοξπή). 
Ζ σπηοερία πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ είμαι η Διεϋθσμρη Διξικηςικξϋ/Ξικξμξμικξϋ ςηπ 
Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ. 

ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
ξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ποξκήοσνηπ είμαι η ποξμήθεια πεςοελαιξειδόμ, για ςιπ αμάγκεπ 
ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ για ςξ έςξπ 2017, καςά ςιπ πξρϊςηςεπ αμά είδξπ ϊπχπ 
αμαγοάτξμςαι αμαλσςικά κάςχθι (παοαςίθεςαι και ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ’): 
 
ΟΘΜΑΙΑΡ 1. ΙΑΑΜΞΛΖ ΩΜ ΣΟΞ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΙΑΣΡΘΛΩΜ 
 
 

ΚΑΤΗΜΑ (Πεηξέιαην Κίλεζεο-Πεηξέιαην Θέξκαλζεο- Βελδίλε) 
 
 

   ιμ. Λξμ.  Δμδεικςικόπ 

Α/Α Οεοιγοατή είδξσπ Λ.Λ. Υχοίπ Τ.Ο.Α. Οξρξς.(lit) Οο/ρμόπ (€) 

1 Οεςοέλαιξ κίμηρηπ lit 0,875 72.900,00 63.787,50 

2 Βεμζίμη αμϊλσβδη lit 1,165 13.000,00 15.145,00 

3 Οεςοέλαιξ Ηέομαμρηπ lit 0,658 49.000,00 32.242,00 

4 

Οεςοέλαιξ κίμηρηπ 

αμαδαρμξϋ lit 0,875 18.434,00 16.129,75 

    
ΡΣΜΞΚΞ  ΥΩΠΘΡ 
Τ.Ο.Α. 127.304,25 

 

 

ΚΘΟΑΜΘΙΑ:  

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. 

1 ΛΑΓΗ  20/50 Βαξέσλ  νρεκάησλ CF4 θ’ άλσ 
1 ΒΑΡΔΛΗ 

 (205 ΛΗΣΡΑ) 390,00 € 

2 
ΛΑΓΗ  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ATF CATTERPILLAR TO-2, 
DEXTRON DX III, ALLISON C3 

1 ΒΑΡΔΛΗ 
490,00 € 

3 ΛΑΓI  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ  SAE T-68 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 590,00 € 

4 ΛΑΓΗ  10/40 Volvo VDS3 SAE 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 823,77 € 

5 ΛΑΓΗ  10/40 SAE E5-E7 EURO 5 1 ΒΑΡΔΛΗ 417,67 € 

6 ΛΑΓΗ  15/40 SAE Βαξέσλ νρεκάησλ CF4 θ’ άλσ 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 785,00 € 

7 ΛΑΓΗ 10/30 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ - ΑΕΜΑΝ 1 ΒΑΡΔΛΗ 394,30 € 

8 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  80/90  GL-5 1 ΒΑΡΔΛΗ 451,81 € 

9 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  75/90 API GL-5 2Υ20 ΛΗΣΡΑ 165,04 € 

10 ΓΡΑΟ ΚΛΑΖ NLGI - 3 1 ΒΑΡΔΛΗ 352,00 € 

11 ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ 20 ΛΗΣΡΑ 95,70 € 

12 ΑΝΣΗBLUE 10Υ10 ΛΗΣΡΑ  105,55 € 

13 ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΑ 400ml 15 ΣΔΜ. 48,87 € 
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14 ΠΡΔΗ ΓΡΑΟΤ 400ml 15 ΣΔΜ. 57,52 € 

15 ΓΡΑΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ (ΡΟΤΛΔΜΑΝ) 15 kG 66,94 € 

16 ΦΛΑΣΕΟΚΟΛΛΑ 250gr 15 TEM. 56,30 € 

17 ΠΡΔΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΡΔΝΧΝ 400ml 15 TEM.  27,54 € 

18 ΤΓΡΟ ΑΝΣIΠΑΓΧΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 2X20 ΛΗΣΡΑ 160,78 € 

29 ΤΓΡΟ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 40 ΛΗΣΡΑ 101,17 € 

20 ΠΡΔΗ ΔΠΑΦΧΝ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 12 ΣΔΜ. 38,96 € 

21 ΑΝΣΗΠΑΓΧΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 24 ΣΔΜ, 67,40 € 

22  ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ 1 ΒΑΡΔΛΗ 452,98 € 

23 ΠΑΡΑΦΛΟΤ 1 ΒΑΡΔΛΗ 235,29 € 

24 
ΑΝΣΗΒΗΧΣΗΚΑ – ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 750 gr 
θαη άλσ 

50 ΣΔΜ. 
1.689,93 

 ΤΝΟΛΟ  ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.  8.064,52 

 
 
 

Δικαίχμα σπξβξλήπ ποξρτξοάπ σπάουει για ξπξιερδήπξςε απϊ ςιπ αμχςέοχ διακοιςέπ 
πεοιπςόρειπ, αλλά και για ςξ ρϋμξλξ ασςόμ. 
 
Για ςημ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ υοηριμξπξιήθηκαμ η μελέςη ςηπ Δ/μρηπ ευμικόμ Έογχμ βάρη ςιπ 
ποϊρταςεπ μέρεπ ςιμέπ ςξσ Οαοαςηοηςηοίξσ ιμόμ Σγοόμ Ιασρίμχμ ςξσ Σπ. Αμάπςσνηπ. 
 
 
Ζ ποξμήθεια θα είμαι ςμημαςική και θα ενελίρρεςαι καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςξσ ρσμβαςικξϋ 
υοϊμξσ, αμάλξγα με ςιπ ςοέυξσρεπ σπηοεριακέπ αμάγκεπ. Ζ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ 
δϋμαςαι μα διατξοξπξιήρει ςηπ πξρϊςηςεπ καςαμάλχρηπ μεςανϋ δϋξ εςόμ σπϊ ςημ ποξωπϊθερη 
ϊςι δεμ θα γίμει σπέοβαρη ςξσ ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρθέμςξπ ρσμβαςικξϋ πξρξϋ. 
 
 
 
 

ΑΠΗΠΞ 2 – ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΡΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ – ΟΠΞΣΟΞΗΔΡΔΘΡ ΓΘΑ ΖΜ 
ΔΣΜΑΞΖΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΡΞΜ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ 

2.1 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ: 
 α.  Όλα ςα τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα, ημεδαπά ή αλλξδαπά. 
 β.  Δμόρειπ εςαιοειόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά. 
   γ.  Ρσμεςαιοιρμξί. 
πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ ςξμέα ςηπ ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ και δεμ έυξσμ απξκλειρςεί 
απϊ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ με ρυεςικέπ Απξτάρειπ ςξσ αομϊδιξσ 
Σπξσογείξσ. 

2.2 Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν  ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ.   
1 Οι οικονομικοί φορείσ,  αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο 
«Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: 
 

 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 
που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του 
χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ 
Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  
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 Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι 
δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι 
τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο 
ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  

 

 Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 
ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: 
-  είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 
-  είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ν.4412/16 , και ςφμφωνα με τουσ 
προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα 
οποία  να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό 
μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι 
(πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

 
Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω. 
 
2 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο 
υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ 
χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.  
 
 
 
 

ΑΠΗΠΞ 3 – ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΙΑΘ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ 

1. ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΡΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ 

 
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και 
προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf 
ςφμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω : 

 (1)  Δγγύηρη ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ, καςά ςξ άοθοξ 72 ςξσ Μ. 4412/2016, η 
ξπξία αμέουεςαι ρςξ 2% εκςϊπ ΤΟΑ επί ςηπ αμςίρςξιυηπ ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ 
για ςξ ςμήμα πξσ σπξβάλλεςαι η ποξρτξοά. Ζ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ 
σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ .pdf και 
ποξρκξμίζεςαι απϊ ασςϊμ ρςημ Αομϊδια Σπηοερία Διεναγχγήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ ρε  
έμςσπη  μξοτή  (ποχςϊςσπξ)  εμςϊπ  ςοιόμ  (3)  εογαρίμχμ  ημεοόμ  απϊ  ςημ 
ηλεκςοξμική σπξβξλή. 

 

(2) Σπεύθσμη δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α΄ 75), ϊπχπ 
εκάρςξςε ιρυϋει, υχοίπ θεώρηση γμησίου υπογραφής (άρθρο 3 του 
Ν.4250/2014), ρςημ ξπξία μα αμαγοάτξμςαι η ποξμήθεια ή ξι ποξμήθειεπ για ςιπ 
ξπξίεπ καςαςίθεςαι η ποξρτξοά (ρϋμτχμα με ςημ ξμξμαςξλξγία πξσ ακξλξσθείςαι 
ρςξσπ πίμακεπ ςηπ παοξϋραπ). 
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(3)  Συποποιθμζνο ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ(Σ.Ε.Τ.Δ)1 2 του άρκρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , που 
αποτελεί  αναπόςπαςτο τμιμα τθσ  διακιρυξθσ αυτισ, ωσ ςυνθμμζνο Παράρτθμα  Α1 το οποίο 
αναρτάται από τθν Ανακζτουςα Αρχι  ςτο ΕΣΗΣΗΣ . 

Το ανωτζρω Συποποιθμζνο ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ(Σ.Ε.Τ.Δ) υποβάλλεται θλεκτρονικά3 από τουσ  
υποψιφιουσ  οικονομικοφσ φορείσ αφοφ ςυμπλθρωκεί  ςτισ ακόλουκεσ ενότθτεσ του4 ,  :       

 

ΜΕΡΟ ΙΙ : Πλθροφορίεσ  ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  

                  Α. Πλθροφορίεσ  ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

                  Β. Πλθροφορίεσ ςχετικά με το νόμιμο εκπρόςωπο 

                 Γ. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

ΜΕΡΟ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλειςμοφ  

                                                           
1
 Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε  κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ :www.eaadhsy.gr θαη 

www.hsppa.gr 
2
 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απόθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ)  Σν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί πξόηππν ηεύρνο κε 

δεζκεπηηθή ηζρύ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53, ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη 

δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ λ.4412/2016 ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία είλαη θαηψηεξε 

απφ ηα φξηα ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 .Οη αλαζέηνληεο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ ηνπ λ. 4412/2016 

δύλαληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 281, λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ΣΔΤΓ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία ησλ νπνίσλ είλαη θαηψηεξε απφ ηα φξηα ησλ πεξηπη. (α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 235 
3
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απόθαζε ΔΑΑΓΗΤ) Β. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο  

1) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο ζχλαςε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνηθίιινπλ απφ 

ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΣΔΤΓ γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα 

επηινγήο).  

2) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη έλα ΣΔΤΓ.  

3) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , νθείιεη λα ππνβάιιεη ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ (Μέξνο II Γ) δηαζθαιίδνληαο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή 

ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη 

Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, 

εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα 

θαζέλα απφ απηνχο.  

4) Όηαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 

θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο , ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ΙΙ έσο V.  

5) ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα(ηα) 

ηεο ζχκβαζεο ην (α) νπνίν (α) ππεξβαίλεη(νπλ) ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο III ηνπ ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο15 . 

Δπίζεο, εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ(ο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο . Δθφζνλ ην (ηα) ηκήκα (ηα) ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζνχλ κε ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο δελ ππεξβαίλεη (νπλ) ην 30%. ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα απνθαζίζεη θαη επνκέλσο λα νξίζεη ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β 

ηνπ Μέξνπο III πξέπεη ή δελ πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ππεξγνιάβνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ βαζίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 6) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 

θάζε άηνκν ελδέρεηαη λα πξέπεη ππνγξάςεη16 ην ίδην ΣΔΤΓ 17 , ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 7) Όζνλ αθνξά ηελ ππνγξαθή (ή ηηο ππνγξαθέο) ηνπ ΣΔΤΓ, επηζεκαίλεηαη φηη ελδέρεηαη λα κελ είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη ππνγξαθή ζην ΣΔΤΓ φηαλ απηφ δηαβηβάδεηαη σο κέξνο ζεηξάο εγγξάθσλ, ησλ νπνίσλ ε απζεληηθφηεηα θαη ε 

αθεξαηφηεηα δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο απαηηνχκελεο ππνγξαθήο (ή ππνγξαθψλ) ηνπ κέζνπ δηαβίβαζεο.  

 
4
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απόθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ):   Γηα θάζε κία δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο πξνζαξκόδνπλ ην ΣΔΤΓ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο εθάζηνηε 

πξνθήξπμεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ 
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                  Α. Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ δίκεσ  

                  Β. Λόγοι που ςχετίηονται με τθ καταβολι φόρων θ ειςφορϊν 

                      κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

                Γ. Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων                            

                   θ επαγγελματικό παράπτωμα   

 

ΜΕΡΟ IV : Κριτιρια επιλογισ  

ΜΕΡΟ VI : Τελικζσ Δθλϊςεισ 

Με τθν ςυμπλιρωςθ των ανωτζρω ενοτιτων του ΣΕΤΔ : 

1)Δθλϊνεται   κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 79 ότι δεν βρίςκεται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147) για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν. Αναλυτικά:  

«Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ  ακόλουκουσ λόγουσ:  

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

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

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία 
κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 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 (Α' 166),  

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

θμείωςθ1: Η υποχρζωςθ υποβολισ του τυποποιθμζνου εντφπου υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ ) 
περί μθ ζκδοςθσ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ αφορά ςε κάκε πρόςωπο που είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. 
και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,  

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
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2. Δθλϊνεται ότι  δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ  του όςον αφορά τθν 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 και β) δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του  όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.» 

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

θμείωςθ1: Εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 
κεωρείται ότι δεν ακετεί τισ αναγραφόμενεσ υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων και κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ.  

          3.Δθλϊνεται  ότι   πλθροί τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

α) τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του 
Προςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016 (Αϋ147).  

β) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ, δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, 
δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ και δε βρίςκεται ςε οποιαδιποτε  ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  

γ) δεν ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

δ)δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ 

ε) 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, 

ςτ) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

η) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από 
τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα κακϊσ και ότι διακζτει τθν απαιτοφμενθ 
χρθματοοικονομικι και τεχνικι επάρκεια προκειμζνου να υλοποιιςει το ςυμβατικό  
αντικείμενο. 

θ) 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 

A1.2) Δθλϊνονται  τα περί εγγραφισ τουσ ςτο οικείο  Επιμελθτιριο ,ορίηοντασ ρθτά τθν 
επωνυμία του Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των  δραςτθριοτιτων που αςκοφν ( ρθτά 
κατονομαηόμενεσ ) ,προκειμζνου για νομικά πρόςωπα, θ το ειδικό επάγγελμά τουσ 
,προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα ,με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο 

Α1.3 ) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο  18 τθσ διακιρυξθσ  

Α1.4) Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ 
προςϊπου  

Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα: 

1. τθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, 
τα δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα 
οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ, από τα 
οποία να προκφπτουν: 
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Ο  Πρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.., κακϊσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν το 
νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε. 

2. τθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν 
επιτθδευματία από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία. 

3. τθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα από τα οποία να προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι 
ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ. 

Α1.5)Το Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με 
αντιπρόςωπο τουσ, ιτοι ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο θ ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ 
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι   

Α1.6) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα 120 θμερϊν. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων α' και β’, για κάκε οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. (άρκρο 93 Ν.4412/16). 

Α1.7 Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ςτθν οποία να: 

1.Δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

2.Δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι 

 
 

Ρε κάθε πεοίπςχρη χπ λϊγξι απξκλειρμξϋ ρσμμεςέυξμςα ξικξμξμικξϋ τξοέα ιρυϋξσμ 
ςα Άοθοα 73 και 74 ςξσ Μ 4412/16. 
 
Ζ/Ξι σπεύθσμη/επ δήλχρη/ρειπ σπξγοάτεςαι/ξμςαι φητιακά από ςξμ 
ποξρτέοξμςα και δεμ απαιςείςαι θεώοηρη γμηρίξσ σπξγοατήπ. Σπξβάλλξμςαι 
ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ .pdf και ποξρκξμίζξμςαι καςά πεοίπςχρη από ςξμ 
ρσμμεςέυξμςα εμςόπ ςοιώμ (3) εογάριμχμ ημεοώμ από ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. 
 
- Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρτέοχμ είμαι  μξμικϊ ποϊρχπξ, ςημ σπεϋθσμη δήλχρη 
σπξβάλλξσμ : 
α) ξι Διαυειοιρςέπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ είμαι Ξ.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ο.Δ. 
β) ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. και ξ Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ είμαι 
Α.Δ. 
γ) ρε κάθε άλλη πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ, ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξί ςξσ. 
δ) Όςαμ ξ ποξρτέοχμ είμαι ρσμεςαιοιρμϊπ η χπ άμχ σπεϋθσμη δήλχρη σπξβάλλεςαι 
απϊςξμ Οοϊεδοξ ςξσ ρσμεςαιοιρμξϋ. 

 
 Οαοαρςαςικό εκποξρώπηρηπ, ετϊρξμ ξι ποξμηθεσςέπ ρσμμεςέυξσμ ρςξσπ  
διαγχμιρμξϋπ με αμςιποϊρχπϊ/εκποϊρχπϊ ςξσπ. 
  
 
Tα μξμιμξπξιηςικά έγγοατα κάθε   ρσμμεςέυξμςξπ ημεδαπξϋ ή αλλξδαπξϋ μξμικξϋ  
ποξρόπξσ, ϊπχπ  ςξ ιρυϋξμ  καςαρςαςικϊ  καςά  πεοίπςχρη Τ.Δ.Ι.,  ή επικσοχμέμξ 
 αμςίγοατξ  ή απϊρπαρμα ςξσ καςαρςαςικξϋ.  Ρςξιυεία  και  έγγοατα απϊ  ςα  ξπξία  
ποέπει  μα ποξκϋπςξσμ,  ξ  Οοϊεδοξπ και ξ Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ ΑΔ , ςα  σπϊλξιπα  
ποϊρχπα  πξσ  έυξσμ δικαίχμα μα δερμεϋξσμ με ςημ σπξγοατή ςξσπ, ςξ μξμικϊ 
ποϊρχπξ και ςα έγγοατα ςηπ μξμιμξπξίηρηπ ασςόμ, αμ  ασςϊ  δεμ ποξκϋπςει  εσθέχπ  
απϊ ςξ  καςαρςαςικϊ αμαλϊγχπ  με  ςη μξμική  μξοτή  ςχμ εςαιοειόμ ή κάθε άλλξσ 
μξμικξϋ ποξρόπξσ. 
 

Ζ µη έγκαιοη και ποξρήκξσρα σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσµµεςξυήπ ρσμιρςά λϊγξ 
απξκλειρµξϋ ςξσ ποξρτέοξμςα απϊ ςξ διαγχμιρµϊ. 
Ξι εμόρειπ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά σπξβάλλξσμ ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά για κάθε 
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ποξµηθεσςή πξσ ρσµµεςέυει ρςημ έμχρη. Ζ κξιμή ποξρτξοά σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά είςε απϊ 
ϊλα ςα µέλη ςηπ έμχρηπ είςε απϊ εκποϊρχπξ διξοιρµέμξ µε ρσµβξλαιξγοατική ποάνη. 

 
Ξι  σπεύθσμεπ  δηλώρειπ,  ςα  ρςξιυεία  και  δικαιξλξγηςικά  για  ςη  ρσμμεςξυή  ςξσ 
ποξρτέοξμςξπ ρςη διαγχμιρςική διαδικαρία σπξβάλλξμςαι από ασςόμ ηλεκςοξμικά ρε 
μξοτή αουείξσ ςύπξσ .pdf και ποξρκξμίζξμςαι καςά πεοίπςχρη από ασςόμ εμςόπ ςοιώμ (3) 
εογάριμχμ ημεοώμ από ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή, πλημ ςχμ ΤΔΙ. Όςαμ σπξγοάτξμςαι από 
ςξμ ίδιξ τέοξσμ φητιακή σπξγοατή και δεμ απαιςείςαι ρυεςική θεώοηρη. Ζ αμχςέοχ 
σπεύθσμεπ δηλώρειπ τέοξσμ ημεοξμημία εμςόπ ςχμ ςελεσςαίχμ ςοιάμςα ημεοξλξγιακώμ 
ημεοώμ ποξ ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοώμ. 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςα αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά ή ςα άλλα ρςξιυεία ςξσ σπξτακέλξσ 
«Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ-ςευμική ποξρτξοά»  πξσ έυξσμ σπξβληθεί με ςημ ηλεκςοξμική 
ποξρτξοά και απαιςξϋμςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρςημ αμαθέςξσρα αουή εμςϊπ ςηπ αμχςέοχ 
αματεοϊμεμηπ ποξθερμίαπ είμαι ςα δικαιξλξγηςικά και ρςξιυεία πξσ δεμ έυξσμ 
εκδξθεί/ρσμςαυθεί απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ ξικξμξμικϊ  τξοέα και καςά ρσμέπεια δεμ τέοξσμ ςημ 
φητιακή ςξσ σπξγοατή. Ωπ ςέςξια ρςξιυεία εμδεικςικά είμαι : η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ, 
πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ δημϊριεπ αουέπ ή άλλξσπ τξοείπ. 
Ξ/ξι Αμάδξυξπ/ξι δεμ δικαιξϋςαι μα μεςαβιβάρει ή εκυχοήρει ςη ρϋμβαρη ή μέοξπ ασςήπ ρε 
ξπξιξμδήπξςε ςοίςξ. 
Δπιρηµαίμεςαι ϊςι ςα δικαιξλξγηςικά ή ςα άλλα ρςξιυεία πξσ έυξσμ σπξβληθεί µε ςημ 
ηλεκςοξμική ποξρτξοά και απαιςείςαι μα ποξρκξµιρθξϋμ εμςϊπ ςηπ αματεοϊµεμηπ αμχςέοχ 
ποξθερµίαπ, είμαι ςα δικαιξλξγηςικά και ρςξιυεία πξσ δεμ έυξσμ εκδξθεί από ςξμ ίδιξ ςξμ 
ξικξμξµικό τξοέα και καςά ρσμέπεια δεμ τέοξσμ ςημ φητιακή ςξσ σπξγοατή. Ωπ ςέςξια 
ρςξιυεία εμδεικςικά είμαι η εγγϋηρη ρσµµεςξυήπ, πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ δηµϊριεπ 
αουέπ ή άλλξσπ τξοείπ.  
Καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ από ςξμ Οικξμξμικό Φξοέα ρημαίμξμςαι από ασςόμ με υοήρη 
ςξσ ρυεςικξύ πεδίξσ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςα ρςξιυεία εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ πξσ έυξσμ 
εμπιρςεσςικό υαοακςήοα. Τα ρςξιυεία ασςά ατξοξύμ, ιδίχπ, ςα ςευμικά ή εμπξοικά απόοοηςα και 
ςιπ εμπιρςεσςικέπ πςσυέπ ςχμ ποξρτξοώμ. 
Ζ ποξρκϊµιρη ςχμ αμχςέοχ δικαιξλξγηςικόμ (καθόπ και ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ 
απξςελξϋμ ςξ πεοιευϊµεμξ ςξσ σπξτακέλξσ «∆ικαιξλξγηςικά ρσµµεςξυήπ – ςευμική ποξρτξοά») 
θα γίμεςαι ρςημ σπηοερία ποχςξκϊλλξσ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ µε διαβιβαρςικϊ, ρε 
ρτοαγιρµέμξ τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ θα αμαγοάτξμςαι εσκοιμόπ:  

 Ζ λένη «∆ικαιξλξγηςικά ρσµµεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά»  
 Ολήοηπ ςίςλξπ ςηπ αοµόδιαπ Σπηοερίαπ Οεοιτέοεια Δσςικήπ Λακεδξμίαπ Ο.Δ 

Ιαρςξοιάπ- ∆ιεύθσμρη Διξικηςικξύ Ξικξμξµικξύ µήµα Οοξµηθειώμ Διξικηςηοίξσ 
1, Ιαρςξοιά, .Ι. 52200 

 Ξ πλήοηπ ςίςλξπ και ξ αοιθµόπ ςηπ Οοξκήοσνηπ.  
 Ζ ηµεοξµημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρµξύ.  
 α πλήοη ρςξιυεία ςξσ Οοξρτέοξμςα (ξμξµαςεπώμσµξ, ∆ιεύθσμρη, ηλέτχμξ, 

Α.Τ.Λ. κ.λ.π.). 
 

 
 
 
 

2. ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, 

εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηε ζρεηηθή θνηλνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζω ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε  κνξθή  αξρείνπ.  pdf  θαη  ζε  

θάθειν  κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά  Καηαθύξσζεο»,  ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά 

πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν θαηά πεξίπησζε. Σα δηθαηνινγεηηθά 

πξνζθνκίδνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκωλ εκεξώλ από ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξωηόηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκόδηα 

ππεξεζία. 
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ 

ΝΑ ΓΗΝΔΗ Ζ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ. 

 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηα νπνία 

ππνβάιινληαη θαηά ηα σο άλσ από απηόλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, θαηά 

πεξίπησζε είλαη : 

 

I. Απόζπαζµα πνηληθνύ µεηξώνπ, ή ηζνδύλαµνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξµόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε 

αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήµαηα ηνπ άξζξνπ 3, 

II. Πηζηνπνηεηηθό αξµόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ 

ζε πηώρεπζε, ή ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, ή 

πησρεπηηθνύ ζπµβηβαζµνύ ή αλαζηνιήο επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή νπνηαζδήπνηε αλάινγεο 

θαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη από εζληθέο δηαηάμεηο λόµνπ.  

III. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξµόδηα θαηά πεξίπηωζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη 

είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.  

 

εµείωζε: Αλ ην θξάηνο – µέινο ή ε ρώξα εγθαηάζηαζεο δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθό ή όπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό απηό δελ θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό µπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε µέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ ελώπηνλ αξµόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπµβνιαηνγξάθνπ ή αξµόδηνπ επαγγειµαηηθνύ ή εµπνξηθνύ νξγαληζµνύ.  

 

IV. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ, ή ηεο επαγγειµαηηθήο νξγάλωζεο, µε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγειµα ηνπο. Γηα ηνπο πλεηαηξηζµνύο, 

απαηηείηαη βεβαίσζε αξµόδηαο αξρήο όηη ν πλεηαηξηζµόο ιεηηνπξγεί λόµηµα.  

 

Οη ελώζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα ωο άλω δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 

πξνµεζεπηή πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλωζε.  

 

∆ηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηόο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά θαη µε πνηλή 

απνθιεηζµνύ από επίζεµε µεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. ηα αιινδαπά δεµόζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξµόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε µε ην Ν. 1497/1984 (Α’ 

188).  

 

Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πξνζθνµίδνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

έρνπλ ζπληαρζεί/εθδνζεί από ηνλ ίδην θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή) εληόο 

ηξηώλ (3) εξγαζίµσλ εµεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηόηππα ή αληίγξαθα 

πνπ εθδίδνληαη ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014) ζηελ αξµόδηα ππεξεζία. 16 
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Ζ πξνζθόµηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ ζα γίλεηαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν, µε δηαβηβαζηηθό, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  

 

 «∆ηθαηνινγεηηθά θαηαθύξωζεο»  

  Πιήξεο ηίηινο ηεο αξµόδηαο Τπεξεζίαο: Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα Καζηνξηά ∆ηεύζπλζε δηνηθεηηθνύ Οηθνλνµηθνύ Σµήµα Πξνµεζεηώλ Γηνηθεηεξίνπ 

1, Καζηνξηά, Σ.Κ. 52100 

  Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζµόο ηεο Πξνθήξπμεο.  

  Ζ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζµνύ.  

  Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα (νλνµαηεπώλπµν, ∆ηεύζπλζε, Σειέθωλν, Α.Φ.Μ. 

θ.ι.π.).  

 

Αλ δελ πξνζθνµηζζνύλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζµία ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ηα πξνζθνµίζεη ή λα ηα ζπµπιεξώζεη εληόο πέληε (5) 

εµεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή µπνξεί λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθόζνλ αηηηνινγείηαη απηό επαξθώο θαη θαηά αλώηαην όξην γηα 

δεθαπέληε (15) επηπιένλ εµέξεο.  

Αλ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα σο άλσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

όπσο απαηηνύληαη, ή δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν όηη ηα ζηνηρεία πνπ δειώζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, 

θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγύεζε ζπµµεηνρήο ηνπ. Ζ 

θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ αµέζσο επόµελν µεηνδόηε. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηόο δελ ππνβάιιεη έλα ή 

πεξηζζόηεξα από ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ επόµελν µεηνδόηε θαη νύησ 

θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνµεζεπηέο δελ ππνβάιιεη, ζύµθσλα µε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνύληαη από 

απηέο, ν δηαγσληζµόο µαηαηώλεηαη. 

 Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη µε ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ από ηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνύ θαη ηε 

δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απόθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 

πξνζσξηλνύ αλάδνρνπ σο έθπησηνπ είηε γηα ηε µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο 

ζύµβαζεο.  

Όζνη ππέβαιιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιαµβάλνπλ γλώζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. εµείωζε: Πξηλ από ηελ αλάζεζε ηεο ζύµβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί από ηνλ 

πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί έξγν, λα ππνβάιινπλ 

ελεµεξωµέλα ζε παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά, ζύµθωλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79, παξ. 5, ηνπ 

Ν. 4412/2016.  

 
 
 
 

Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ φακζλου «δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» 
 
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ 
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των 
ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Η 
αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ 
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Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.  
Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα 
ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ 
που αποςφραγίςκθκε..  
 
 
 

ΑΠΗΠΞ 4 – ΣΟΞΒΞΚΖ ΤΑΙΔΚΞΣ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 

 
1. Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςηπ 
διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr, ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία 
και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, 
ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4155/2013, ρςξ άοθοξ 11 ςηπ ΣΑ Ο1/2390/2013 (ΤΔΙ 
2677/ς.β/21-10-2013) «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ 
Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)», ρςξ ΟΔ 60/2007 και 
ρσμπληοχμαςικά ρςξ ΟΔ 118/2007. 
α πεοιευϊμεμα ςξσ ηλεκςοξμικξϋ τακέλξσ ςηπ ποξρτξοάπ ξοίζξμςαι χπ ενήπ: 
(α) έμαπ (σπϊ)τάκελξπ με ςημ έμδεινη << Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική ποξρτξοά>>, και 
(β) έμαπ (σπϊ)τάκελξπ με ςημ έμδεινη << Ξικξμξμική Οοξρτξοά>>. Λε ςξμ ϊοξ 
<<(σπϊ)τάκελξπ>> εμμξξϋμε ςημ καςηγξοία επιρσμαπςϊμεμχμ αουείχμ ρςξ ρϋρςημα. Ιαςά ςημ 
σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ Τξοέα ρημαίμξμςαι απϊ ασςϊμ με υοήρη ςξσ 
ρυεςικξϋ πεδίξσ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςα ρςξιυεία εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ πξσ έυξσμ εμπιρςεσςικϊ 
υαοακςήοα. Ξ υοήρςηπ – ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξβάλλει ςξσπ αμχςέοχ (σπϊ)τακέλξσπ, 
ηλεκςοξμικά μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, εγκαίοχπ και ποξρηκϊμςχπ, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, 
ςα δικαιξλξγηςικά πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, ρε μξοτή αουείξσ.pdf ρϋμτχμα με ςξ 
άοθοξ 5α.β.1α ςξσ Ο.Δ 118/2007, ςξ Μ.4155/2013 και ςξ άοθοξ 11 ςηπ ΣΑ Ο1/2390/13 << 
ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)>>, ϊπχπ αμαλσςικά πεοιγοάτξμςαι καςχςέοχ:  
2. α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςημ ρσμμεςξυή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςημ διαγχμιρςική 
διαδικαρία σπξβάλλξμςαι απϊ ασςϊμ ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ. pdf   και ποξρκξμίζξμςαι 
καςά πεοίπςχρη απϊ ασςϊμ εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. 
Όςαμ σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ ίδιξ τέοξσμ φητιακή σπξγοατή και δεμ απαιςείςαι ρυεςική 
θεόοηρη.  
Διδικά ςα ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά πξσ ατξοξϋμ έγγοατα πξσ παοέυξμςαι απϊ ςξσπ 
δημϊριξσπ τξοείπ ςηπ πεο. δ΄ςηπ παο. ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ. 4155/2013 αμαζηςξϋμςαι 
ασςεπάγγελςα απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή μέρχ λειςξσογικϊςηςαπ ςχμ ρσρςημάςχμ. Έχπ ςη 
πλήοη λειςξσογικϊςηςα ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι απϊ ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ για ςημ 
αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, για ςημ ρσμμεςξυή ρςημ διαγχμιρςική διαδικαρία και ςημ 
καςακϋοχρη, σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ πιρςξπξιημέμξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ-υοήρςεπ ρϋμτχμα 
με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ σπ. αο. ΣΑΟ/Τ.60/86/1435/2012 και, εάμ ασςή η σπηοερία δεμ παοέυεςαι 
για ςξ ρσγκεκοιμέμξ πιρςξπξιηςικϊ, σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ πιρςξπξιημέμξσπ ξικξμξμικξϋπ 
τξοείπ-υοήρςεπ ρε μξοτή αουείξσ pdf ποξρκξμιζϊμεμα εμςϊπ 3 εογαρίμχμ ημεοόμ και ρε 
έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ ή ακοιβέπ αμςίγοατξ) ρςημ αομϊδια σπηοερία 
Ζ σπεϋθσμη Δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ αο. 8 ςξσ Μ. 1599/1986  (Α75) η ξπξία πεοιλαμβάμει ρςα 
ρςξιυεία πξσ αματέοξμςαι ρςημ  ςηπ παοξϋρηπ σπξγοάτεςαι φητιακά απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα και 
δεμ απαιςείςαι θεόοηρη γμηρίξσ σπξγοατήπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρτέοχμ είμαι μξμικϊ 
ποϊρχπξ, ςημ σπεϋθσμη δήλχρη σπξβάλλξσμ: 

O υοήρςηπ-ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξβάλλει ςημ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ηλεκςοξμικά ρε 
αουείξ pdf και σπξυοεξϋςαι μα ςημ σπξβάλλει ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) ρε ποξθερμία πξσ 
δεμ σπεοβαίμει ςιπ ςοειπ (3) εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. 

Ξ ξικξμξμικϊπ Τξοέαπ ρσμςάρρει ςη ςευμική και ξικξμξμική ποξρτξοά ρσμπληοόμξμςαπ ςημ 
αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςημ ρσμέυεια ςξ ρϋρςημα παοάγει 
ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι φητιακά και σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ 
ξικξμξμικϊ τξοέα. Ρε επίπςχρη διάρςαρηπ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική 
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ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικά αουείξσ 
σπεοιρυϋει ςξ ςελεσςαίξ. 

Δτϊρξμ ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ξι ξικξμξμικξί ϊοξι δεμ έυξσμ απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ 
ςξσπ ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξ ξικξμξμικϊπ Τξοέαπ επιρσμάπςει 
φητιακά σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία(ιδίχπ ςευμική και ξικξμξμική 
ποξρτξοά). Απϊ ςξ ρϋρςημα εκδίδεςαι ηλεκςοξμική απϊδεινη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ 

Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απϊ ςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη σπξβάλλει μέρχ ςξσπ 
ρσρςήμαςξπ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι καςά πεοίπςχρη ρϋμτχμα με ςημ διακήοσνη  ςιπ 
κείμεμεπ πεοι δημξρίχμ ρσμβάρεχμ διαςάνειπ και ϊρα ξοίζξμςαι ρςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ 
παοαγοάτξσ 2 και ρςημ παοάγοατξ 3 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Μ. 4155/2013. Λε ςημ παοαλαβή ςχμ 
χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ ςξ ρϋρςημα εκδίδει επιβεβαίχρη ςηπ παοαλαβήπ ςξσπ και απξρςέλλει 
εμημεοχςικϊ ηλεκςοξμικϊ μήμσμα ρε ασςϊμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη 

Ξ τάκελξπ κάθε ποξρτξοάπ πεοιλαμβάμει ςξσπ ακϊλξσθξσπ δϋξ επιμέοξσπ, αμενάοςηςξσπ 
ηλεκςοξμικξϋπ (σπϊ) τακέλξσπ: 

Α. Ξ (σπξ)τάκελξπ  «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική Οοξρτξοά» πξσ πεοιέυειπ ατεμϊπ ςα ϊλα 
ςα απαιςξϋμεμα καςά ςξ ρςάδιξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ και ςημ 
εγγσηςική ρσμμεςξυήπ καθόπ και ςα αμςίγοατα ασςόμ (Άοθοξ 12, παο.1,2), ρϋμτχμα με ςα 
αμχςέοχ αματεοϊμεμα και ατεςέοξσ ςημ ευμική Οοξρτξοά (Άοθοξ 13) η ξπξία ρσμςάρρεςαι 
ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςημ ρσμέυεια ςξ 
ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ ρε μξοτή pdf ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι φητιακά και 
σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα. α ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική 
τϊομα ςξσπ ρσρςήμαςξπ και ςξσ παοαγϊμεμξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ 
ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ςξ ρϋρςημα ποξάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ 
ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ pdf 

Δτϊρξμ ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ δεμ έυξσμ απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ρςιπ εδικέπ ηλεκςοξμικέπ 
τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ξ ποξρτέοχμ επιρσμάπςει φητιακά σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά 
ηλεκςοξμικά αουεία. Ζ  δξμή ςηπ ευμικήπ Οοξρτξοάπ θα ποέπει μα ακξλξσθεί ςημ διακήοσνη. 

Β. Ξ (Σπϊ) τάκελξπ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά»(Άοθοξ 14 & Οαοάοςημα Δ) πξσ πεοιλαμβάμεςαι η 
ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ Τξοέα. Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά επί πξιμήπ 
απξοοίφεχπ ρςξμ (σπϊ) τάκελξ Ξικξμξμική Οοξρτξοά. Ζ  Ξικξμξμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι 
ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια, ςξ 
ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε μξοτή .pdf, ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι φητιακά και 
σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα. α ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική 
τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ παοαγϊμεμξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ 
ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ 
ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ .pdf. Ξ (Σπϊ) τάκελξπ «Ξικξμξμική 
Οοξρτξοά» ποέπει μα πεοιλαμβάμει ρσμπληοχμέμα και σπξγεγοαμμέμα ςα έμςσπα ςξσ 
ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ.  

 

ΔΞΛΖ & ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΞ ΤΑΙΔΚΞΣ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 

 
Τα πεοιευόμεμα ςξσ ηλεκςοξμικξύ τακέλξσ ςηπ ποξρτξοάπ ξοίζξμςαι χπ ενήπ:  
(α) έμαπ (σπξ)τάκελξπ* με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Σσμμεςξυήπ - Τευμική ποξρτξοά»  και  
(β) έμαπ (σπξ)τάκελξπ* με ςημ έμδεινη «Οικξμξμική Ποξρτξοά». 
 
*(σπξ)τάκελξπ: καςηγξοία επιρσμαπςόμεμχμ αουείχμ ρςξ ρύρςημα 
 
Περιεχόμεμα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχμική προσφορά» 
 
Σςξμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Σσμμεςξυήπ-Τευμική ποξρτξοά»  
σπξβάλλξμςαι  η εγγύηρη ρσμμεςξυήπ, και όλα ςα απαιςξύμεμα καςά ςξ ρςάδιξ σπξβξλήπ ςηπ 
ποξρτξοάπ δικαιξλξγηςικά καθώπ και η ςευμική ποξρτξοά.  
 

 Τεχνικι προςφορά 
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Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλονται 
θλεκτρονικά  τα κάτωκι : 
 
Η Τεχνικι Ρροςφορά. Συντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 
νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο 
ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 
ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  
Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι (με 
διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 
 Οι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που 
υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν 
ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι 
προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω 
αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν 
εκδοκεί/ςυνταχκεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν 
ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι : πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορεί.  
Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των 
τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου.  
 
Περιεχόμεμα (υπο)φακέλου «Οικομομική Προσφορά»Σςξμ (σπξ)τάκελξ* με ςημ έμδεινη 
«Οικξμξμική Ποξρτξοά» πεοιλαμβάμεςαι η ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ποξρτέοξμςα. 
Η Οικξμξμική Ποξρτξοά σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά επί πξιμή απξοοίφεχπ ρςξμ (σπό) τάκελξ 
«Οικξμξμική Ποξρτξοά».  
Η ξικξμξμική ποξρτξοά, ρσμςάρρεςαι ρσμπληοώμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική 
τόομα ςξσ ρσρςήμαςξπ. Σςημ ρσμέυεια, ςξ ρύρςημα παοάγει ρυεςικό ηλεκςοξμικό αουείξ, ρε 
μξοτή pdf, ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι φητιακά και σπξβάλλεςαι από ςξμ ποξρτέοξμςα. Τα 
ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τόομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ 
παοαγόμεμξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξύ αουείξσ ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Σε 
αμςίθεςη πεοίπςχρη, ςξ ρύρςημα παοάγει ρυεςικό μήμσμα και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα 
παοάγει εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικό αουείξ pdf.  
 
Ετόρξμ η ξικξμξμική ποξρτξοά δεμ έυει απξςσπχθεί ρςξ ρύμξλό ςηπ ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ 
τόομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξ ποξρτέοχμ επιρσμάπςει φητιακά σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά 
ηλεκςοξμικά αουεία 
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ΑΠΗΠΞ 5 – ΔΓΓΣΖΡΔΘΡ 

 
1. Ξι εγγσήρειπ εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή άλλα μξμικά ποϊρχπα πξσ λειςξσογξϋμ 
μϊμιμα ρςα κοάςη - μέλη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και έυξσμ ρϋμτχμα με ςα ιρυϋξμςα ςξ 
δικαίχμα ασςϊ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 ςξσ Μ. 4412/16. α αμςίρςξιυα έγγοατα ςχμ 
εγγσήρεχμ, αμ δεμ είμαι διαςσπχμέμα ρςημ Δλλημική, θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη 
μεςάτοαρη. 
 
2. Λε ςημ εγγσηςική επιρςξλή, πξσ απξςελεί ασςξςελή ρϋμβαρη, ςξ πιρςχςικϊ ίδοσμα 
αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα καςαβάλλει ξοιρμέμξ πξρϊ μεςά απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη 
εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι, υχοίπ μα μπξοεί μα εοεσμά, ξϋςε αμ ποάγμαςι σπάουει ή 
αμ είμαι μϊμιμη η απαίςηρη (κϋοια ξτειλή). 
 
3. Ξι καςχςέοχ αματεοϊμεμεπ εγγσήρειπ ποέπει μα πεοιλαμβάμξσμ καςαουήμ: 
  α. ημ ημεοξμημία έκδξρηπ. 
  β. ξμ εκδϊςη. 
  γ. ημ σπηοερία ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμεςαι. 
  δ. ξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ. 
  ε. ξ πξρϊμ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη. 
  ρς. ημ πλήοη επχμσμία και ςη διεϋθσμρη ςξσ ποξμηθεσςή σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι 
η εγγϋηρη. 
  ζ. ξσπ ϊοξσπ ϊςι: 
  Θ.  Ζ εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ 

παοαιςείςαι ςηπ έμρςαρηπ ςηπ διζήρεχπ. 
  II. ξ πξρϊμ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςημ διάθερη ςηπ Σπηοερίαπ πξσ διεμεογεί 

ςξμ διαγχμιρμϊ και θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ 
μεςά απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη. 

  III. Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊμ ςηπ καςάπςχρηπ 
σπϊκειςαι ρε πάγιξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ.  

  IV. Ξ εκδϊςηπ ςηπ εγγϋηρηπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ παοάςαρη ςηπ 
ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ αομϊδιαπ σπηοερίαπ, πξσ 
θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

 
 4. Δγγύηρη ρσμμεςξυήπ ρςξμ διαγχμιρμό. 
 α. Ζ εγγϋηρη ασςή εκδίδεςαι σπέο ςξσ ρσμμεςέυξμςξπ για πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρε 

πξρξρςϊ 2%, επί ςηπ ρσμξλικήπ ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ υχοίπ ΤΟΑ . 
 β. Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ πεοιλαμβάμει εκςϊπ ςχμ ποξωπξθέρεχμ ςηπ παο. 3 και ςα 
ακϊλξσθα: 
  Θ.  ημ ρυεςική διακήοσνη, ςημ ημεοξμημία διαγχμιρμξϋ και ςα ποξπ 
ποξμήθεια σλικά. 
  II. ημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ. (Ζ εγγϋηρη ποέπει μα 

ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ επί έμα μήμα μεςά ςη λήνη ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ 
ποξρτξοάπ πξσ ζηςά η διακήοσνη). 

 γ. Αμαγκαία ρςξιυεία ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ με ςημ 
ποξρτξοά είμαι: 
  (1) η αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξ πιρςχςικϊ ίδοσμα μα καςαβάλει ξοιρμέμξ 

πξρϊ μεςά απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ και 
απεσθϋμεςαι 

  (2) η απϊταρη έγκοιρηπ ςηπ διακήοσνηπ 
  (3) ςξ πξρϊμ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη 
  (4) η ημεοξμημία έκδξρηπ ςηπ 
  (5) ςα ρςξιυεία ςξσ ποξμηθεσςή σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι. 
 δ. συϊμ ελλείφειπ ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ πέοαμ ςχμ αμαγκαίχμ ρςξιυείχμ μπξοξϋμ 

μα καλϋπςξμςαι εκ ςχμ σρςέοχμ εμςϊπ ποξθερμίαπ 5 ημεοόμ απϊ ςημ έγγοατη 
ειδξπξίηρη ςξσ ποξμηθεσςή απϊ ςημ Σπηοερία. 

 
 
5. Δγγύηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ. 
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 α. Ξ ποξμηθεσςήπ ρςξμ ξπξίξ έγιμε η καςακϋοχρη σπξυοεξϋςαι μα καςαθέρει εγγϋηρη 
καλήπ εκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμςιρςξιυεί ρε 
πξρξρςϊ 5% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, υχοίπ ςξμ ΤΟΑ. 

 β. Ζ εγγϋηρη καςαςίθεςαι ποξ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ.  
 γ. Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ πεοιλαμβάμει εκςϊπ ςχμ ποξωπξθέρεχμ ςηπ παο. 3 και 
ςα ακϊλξσθα: 
  (Θ) ξμ αοιθμϊ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ και ςα ποξπ ποξμήθεια σλικά. 
  (II) ημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ. (Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ 

εγγϋηρηπ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ 
παοάδξρηπ καςά δϋξ (2) μήμεπ). 

 
6. Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ πξσ ατξοά ςξμ ποξμηθεσςή ρςξμ ξπξίξ καςακσοόθηκε η ποξμήθεια, 
επιρςοέτεςαι μεςά ςημ καςάθερη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ και μέρα ρε 
πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. Ξι εγγσήρειπ ςχμ λξιπόμ ποξμηθεσςόμ πξσ 
έλαβαμ μέοξπ ρςξμ διαγχμιρμϊ επιρςοέτξμςαι μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία 
ξοιρςικήπ αμακξίμχρηπ ςηπ καςακϋοχρηπ. 
Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ πεοίπςχρη απϊοοιφηπ ςηπ 
ποξρτξοάπ και ετϊρξμ δεμ έυει αρκηθεί έμδικξ μέρξ ή έυει εκπμεϋρει άποακςη η ποξθερμία 
άρκηρηπ έμδικχμ μέρχμ ή παοαίςηρηπ απϊ ασςά. 
 
7. Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ επιρςοέτεςαι μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και 
πξιξςική παοαλαβή ςξσ σλικξϋ και ϋρςεοα απϊ ςημ εκκαθάοιρη ςχμ ςσυόμ απαιςήρεχμ απϊ ςξσπ 
δϋξ ρσμβαλλϊμεμξσπ.  
Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ σλικϊ είμαι διαιοεςϊ και η παοάδξρη γίμεςαι, ρϋμτχμα με ςημ ρϋμβαρη, 
ςμημαςικά, η εγγϋηρη μπξοεί μα απξδερμεϋεςαι ρςαδιακά, μεςά απϊ έγγοατξ αίςημα ςξσ 
ποξμηθεσςή, καςά πξρϊμ πξσ αμαλξγεί ρςημ ανία ςξσ μέοξσπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαλήτθηκε 
ξοιρςικά. Για ςημ ρςαδιακή απξδέρμεσρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ απαιςείςαι 
ποξηγξϋμεμη γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ. Δάμ ρςξ ποχςϊκξλλξ 
παοαλαβήπ αματέοξμςαι παοαςηοήρειπ ή σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η παοαπάμχ 
ρςαδιακή απξδέρμεσρη γίμεςαι μεςά ςημ αμςιμεςόπιρη, καςά ςα ποξβλεπϊμεμα, ςχμ 
παοαςηοήρεχμ και ςξσ εκποϊθερμξσ. 
 
8. Ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ ποξμηθεσςόμ ξι εγγσήρειπ πεοιλαμβάμξσμ και ςξμ ϊοξ ϊςι η εγγϋηρη 
καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ. 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι Δγγσηςικέπ Δπιρςξλέπ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ pdf και 
ποξρκξμίζεςαι ςαυσδοξμικά ρε έμςσπη μξοτή μαζί με ςξ τάκελξ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ 
εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. 
Ξι εγγσήρειπ ρσμςάρρξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ Δλλημική γλόρρα 
Ξι εγγσήρειπ εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋµαςα πξσ λειςξσογξϋμ μϊµιµα ρςα κοάςη – µέλη ςα 
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξµικξϋ Υόοξσ ή ρςα κοάςη- µέοη ςηπ Ρσµτχμίαπ 
∆ηµξρίχμ Ρσµβάρεχμ ςξσ Οαγκϊρµιξσ Ξογαμιρµξϋ Δµπξοίξσ, πξσ κσοόθηκε µε ςξμ Μ. 
2513/1997(Α΄139) και έυξσμ, ρϋµτχμα µε ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, ςξ δικαίχµα ασςϊ. Λπξοξϋμ, 
επίρηπ, μα εκδίδξμςαι απϊ ςξ Δ..Α.Α. – .Ρ.Λ.Δ.∆.Δ. ή μα παοέυξμςαι µε γοαµµάςιξ ςξσ αµείξσ 
Οαοακαςαθηκόμ και ∆αμείχμ µε παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςίρςξιυξσ υοηµαςικξϋ πξρξϋ. 
 
Σπόδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ επιρσμάπςεςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β 
 
 

ΑΠΗΠΞ 6 – ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ - ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΖ ΘΛΖ 

ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ 
Ξ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ δαπάμηπ αμέουεςαι ςξ αμόςεοξ ρε 141.733,98 Δσοώ άμεσ Τ.Ο.Α. 
α ρςξιυεία ςχμ ποξκηοσρρϊμεμχμ πξρξςήςχμ, παοαςίθεμςαι ρςξ Άοθοξ 1 και ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ 
Γ’. 
 

ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΖ ΘΛΖ 

1. Ρςημ Ξικξμξμική Οοξρτξοά απξςσπόμεςαι η έκπςχρη επί ςξιπ % επί ςηπ μόμιμα 
διαμξοτξύμεμηπ κάθε τξοά μέρηπ λιαμικήπ ςιμήπ πώληρηπ ςξσ είδξσπ ρςημ πεοιξυή  
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ςημ ημέοα παοάδξρήπ ςξσ, ή ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 63 ςξσ Μ. 4257/2014 με ςξ ξπξίξ 
ποξβλέπεςαι ϊςι ςξ αμχςέοχ πξρξρςϊ μπξοεί μα είμαι και αομηςικϊ, υχοίπ μα σπεοβαίμει ςξ 
5%, ξπϊςε ξ ποξρτέοχμ ασςήμ κοίμεςαι και «Λειξδϊςηπ».  

ξ αομϊδιξ μήμα Δμπξοίξσ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ  θα θεχοεί ςιπ 
παοαπάμχ υξμδοικέπ ή λιαμικέπ μέρεπ ςιμέπ ρςα αμςίρςξιυα ϊοια δικαιξδξρίαπ ςηπ ρε 
εβδξμαδιαία βάρη, καθϊρξμ ξι ςιμέπ είμαι διαοκόπ κσμαιμϊμεμεπ υοξμικά και αμά πεοιξυή. 

ΟΠΞΡΞΥΖ: Ζ Ξικξμξμική ποξρτξοά μόμξ για ςα καύριμα και όυι για ςα ελαιξλιπαμςικά, 
σπξβάλλεςαι με πξρξρςό έκπςχρηπ είςε θεςικό επί ςξιπ % είςε αομηςικό, υχοίπ μα 
σπεοβαίμει ςξ 5% ρςη μξμίμχπ διαμξοτχμέμη κάθε τξοά μέρη ςιμή λιαμικήπ πώληρηπ 
ςξσ είδξσπ.  

2. ξ μϊμιρμα ρςξ ξπξίξ γίμξμςαι ϊλξι ξι ποξωπξλξγιρμξί και ξι επί ςξιπ % αμαγχγέπ είμαι ςξ 
ΔΣΠΩ. 

3. Για ςημ παοάθερη ςχμ ςιμόμ ςηπ Οοξρτξοάπ ςξσπ ξι σπξφήτιξι ποξμηθεσςέπ είμαι 
σπξυοεχμέμξι μα ρσμπληοόρξσμ ςξμ «ΟΘΜΑΙΑ ΑΜΑΚΣΡΖΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ» ςξσ 
εϋυξσπ Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ, πξσ επιρσμάπςεςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ’ ςηπ παοξϋραπ. 

4. Οοξρτξοά πξσ πεοιέυει ςιμή ρε ρσμάλλαγμα ή με οήςοα ρσμαλλάγμαςξπ απξοοίπςεςαι χπ 
απαοάδεκςη. 

5. Οοξρτξοά πξσ θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ, απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

6. Δτϊρξμ απϊ ςημ ποξρτξοά δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή, η ποξρτξοά 
απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, με απϊταρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ, ϋρςεοα απϊ 
γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ/Ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ και ςχμ Διαδικαριόμ Διαποαγμάςεσρηπ. 

 
ΙΠΘΖΠΘΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 
Ξ παοόμ Διαγχμιρμϊπ γίμεςαι με κοιςήοιξ ςξ ΣΦΖΚΞΔΠΞ ΟΞΡΞΡΞ (%) ΔΙΟΩΡΖΡ ΔΟΘ ΖΡ 
ΜΞΛΘΛΑ ΔΘΑΛΞΠΤΞΣΛΔΜΖΡ ΙΑΗΔ ΤΞΠΑ ΛΔΡΖΡ ΚΘΑΜΘΙΖΡ ΘΛΖΡ ΟΩΚΖΡΖΡ ΞΣ ΔΘΔΞΣΡ ρςξ 
Μξμό , ή ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 63 ςξσ Μ. 4257/2014 με ςξ ξπξίξ ποξβλέπεςαι ϊςι ςξ αμχςέοχ 
πξρξρςϊ μπξοεί μα είμαι και αομηςικϊ, υχοίπ μα σπεοβαίμει ςξ 5%, ξπϊςε ξ ποξρτέοχμ ασςήμ 
κοίμεςαι και «Λειξδϊςηπ». 
Ξι ποξρτξοέπ πξσ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ κοιθξϋμ απϊ ςημ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ 
χπ απξοοιπςέεπ, θα καςαυχοηθξϋμ ρςξ ρυεςικϊ ποακςικϊ ςηπ. 
 
Οοξρτεοόμεμη ιμή και ξδηγίεπ ρσμπλήοχρηπ ςηπ ηλεκςοξμικήπ τόομαπ Ξικξμξμικήπ 
Οοξρτξοάπ:  
 
ΟΠΞΡΞΥΖ: Δπειδή ςξ ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα σπξβξλήπ ποξρτξοόμ δεμ δίμει ακϊμη ςημ 
δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ πξρξρςξϋ έκπςχρηπ, ϊπχπ ποξβλέπεςαι αμχςέοχ (άοθοξ 63 
Μ.4257/2014) και για λϊγξσπ ρϋγκοιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ απϊ ςξ ρϋρςημα, ρςημ ειδική 
ηλεκςοξμική τόομα ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα 
ρσμπληοώρξσμ -αμςί για πξρξρςό %- ςιμή ρε εσοώ.  
Ξι ρσμμεςέυξμςεπ χπ ςιμή ποξρτξοάπ θα ρσμπληοόρξσμ ςημ ςιμή με ςοία (3) δεκαδικά φητία 
πξσ ποξκϋπςει μεςά ςημ αταίοερη ςξσ πξρξρςξϋ ςηπ έκπςχρηπ πξσ ποξρτέοξσμ απϊ ςημ ιμή 
Αματξοάπ. Ωπ ιμή Αματξοάπ θα υοηριμξπξιηθεί ςξ έμα εσοώ -δηλαδή € 1,000- όρςε μα 
απξςσπχθεί έμμερα ςξ ποξρτεοϊμεμξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ.  
ιμέπ Αματξοάπ για ρύγκοιρη ςχμ ποξρτξοώμ :  
αματξοάπ για Αμόλσβδη Βεμζίμη : = 1,000 
αματξοάπ για Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ : = 1,000  
αματξοάπ για Οεςοέλαιξ Ηέομαμρηπ: = 1,000  
 
Οαοάδειγμα : Έρςχ ϊςι ξ ρσμμεςέυχμ ποξρτέοει έκπςχρη 12% επί ςηπ ςιμήπ για ξπξιξδήπξςε 
ςμήμα επιθσμεί. Ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ θα 
ρσμπληοόρει χπ ςιμή ποξρτξοάπ 1,000 - (1,000 x 0,12)=0,880  
Αμ ποξρτεοθεί αομηςικϊ πξρξρςϊ έκπςχρηπ π.υ. 2% ςϊςε ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςηπ 
ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ θα ρσμπληοόρει χπ ςιμή ποξρτξοάπ 1,000 +(1,000 υ 
0,02)=1,020 
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Ιαθόπ η ξικξμξμική ποξρτξοά, δηλαδή ςξ ποξρτεοϊμεμξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ, έυει απξςσπχθεί 
έμμερα ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξ ποξρτέοχμ θα επιρσμάφει ρςημ 
ηλεκςοξμική ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμα και ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά 
αουεία, ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ παοαοςήμαςξπ Δ, ρε μξοτή 
pdf. 
 
Διδικϊςεοξι ϊοξι Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ: 

 Λε ςημ σπξβξλή ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ και κσοίχπ με ςημ σπξβξλή ςηπ 
Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ ξ ρσμμεςέυχμ απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ 
ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ.  

 Ζ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ έυει δικαίχμα μα σπαμαυχοήρει απϊ ςημ 
ποξμήθεια, μα ςημ μειόρει ή μα ςημ ακσοόρει και, ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη, ξσδεμία 
απαίςηρη ξικξμξμική ή άλλη δεμ έυει ξ ρσμμεςέυχμ.  

 Λε ςημ παοξϋρα Ξικξμξμική Οοξρτξοά, απξςσπόμεςαι ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ, πξσ 
ποξρτέοει ξ ρσμμεςέυχμ.  

 ξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ είμαι δερμεσςικϊ. 

 ξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςηπ ΛΔΡΖΡ ΚΘΑΜΘΙΖΡ ΘΛΖΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ ξοίζεςαι απϊ ςξ 
Οαοαςηοηςήοιξ ιμόμ Σγοόμ Ιασρίμχμ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ & 
Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, ρςημ ηλεκςοξμική διεϋθσμρη http://www.fuelprices.gr., και 
θεχοείςαι απϊ ςξ αομϊδιξ μήμα Δμπξοίξσ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ 
καςά ςημ ημέοα παοάδξρηπ ςξσ είδξσπ -και ϊυι η ιμή Αματξοάπ- θα απξςελέρει ςξμ 
ξικξμξμικϊ ϊοξ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

 Οέοαμ ςηπ ςιμήπ πξσ θα ποξκϋφει μεςά ςημ αταίοερη ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ πξρξρςξϋ 
έκπςχρηπ, ξ αμάδξυξπ καμία απαίςηρη, ξικξμξμική ή άλλη δεμ έυει, απϊ ξπξιαδήπξςε 
αιςία (αϋνηρη τξοξλξγίαπ ή ειρτξοόμ, μεςατξοικέπ δαπάμεπ κ.λπ.), απϊ ςημ 
Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ μέυοι ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

  
 

ΑΠΗΠΞ 7 – ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ - ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 

Ζ ποξμήθεια ατξοά ςα ενήπ: 
ΔΘΔΖ ΙΑΣΡΘΛΩΜ 
 Οεςοέλαιξ Ηέομαμρηπ 
 Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ 
 Βεμζίμη Αμϊλσβδη 
 Κιπαμςικά 
 
ΟΞΘΞΖΑ 
Ζ πξιϊςηςα ςχμ σγοόμ κασρίμχμ θα είμαι ρϋμτχμη ποξπ ςιπ ποξδιαγοατέπ ςξσ Γεμικξϋ Υημείξσ 
ςξσ Ιοάςξσπ και ςχμ Ιοαςικόμ Δισλιρςηοίχμ. 
 
ΠΞΟΞΡ ΙΑΘ ΞΟΞΡ ΟΑΠΑΔΞΡΖΡ 
Ζ παοάδξρη θα γίμεςαι ςμημαςικά αμάλξγα με ςιπ ςοέυξσρεπ αμάγκεπ ςχμ παοαληπςόμ με 
εσθϋμη, μέοιμμα και δαπάμη ςξσ ποξμηθεσςή καςϊπιμ παοαγγελίαπ απϊ ςιπ εμδιατεοϊμεμεπ για 
ςημ ποξμήθεια Σπηοερίεπ: 

 Για ςα καύριμα θέομαμρηπ: 
ρςιπ απξθήκεπ ςχμ σπηοεριόμ, ρε ημέοεπ και όοεπ λειςξσογίαπ ςξσπ και μέρα ρε υοξμικϊ 
διάρςημα 48 χοόμ απϊ ςημ ειδξπξίηρη ρςξμ Αμάδξυξ. 
 Για ςα καύριμα κίμηρηπ: 
Ζ παοάδξρη ςχμ κασρίμχμ, για ςημ κίμηρη ςχμ ασςξκιμήςχμ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ 
Λακεδξμίαπ, θα γίμεςαι απϊ ςα ποαςήοια ςξσ ποξμηθεσςή. 
α ποαςήοια διαμξμήπ κασρίμχμ κίμηρηπ θα ποέπει μα βοίρκξμςαι εμςϊπ εϋλξγηπ απϊρςαρηπ 
απϊ ςιπ αμςίρςξιυεπ διεσθϋμρειπ ςχμ σπϊ ποξμήθεια σπηοεριόμ. Ξ σπξφήτιξπ αμαγοάτει ςη 
διεϋθσμρη ςξσ ποαςηοίξσ/χμ πξσ διαθέςει για ςημ ποξμήθεια. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ξ ποξμηθεσςήπ θα παοαλείφει μα παοαδόρει καϋριμα 
πξσ ςξσ παοαγγέλθηκαμ και παοαδόρει ασςά με καθσρςέοηρη η Σπηοερία μπξοεί μα 
ποξμηθεσςεί ασςά απϊ ςξ ελεϋθεοξ εμπϊοιξ ξπϊςε και η ςσυϊμ επιπλέξμ διατξοά μεςανϋ ςηπ 
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ρσμβαςικήπ ςιμήπ κας’ ασςήπ ςξσ ελεϋθεοξσ εμπξοίξσ καθόπ και κάθε άλλη ποϊρθεςη δαπάμη 
πξσ έγιμε για ςημ αιςία ασςή θα βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή και θα καςαλξγίζξμςαι ρε βάοξπ ςξσ. 
Ασςϊ θα γίμει με ρυεςική απϊταρη αμενάοςηςα απϊ ςιπ κσοόρειπ ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα ποξςείμει 
η Δπιςοξπή Οοξμηθειόμ καςά ςξσ Οοξμηθεσςή για ςξμ ίδιξ λϊγξ. 
Ρε πεοίπςχρη δσρμεμόμ καιοικόμ ρσμθηκόμ (υιϊμια, πλημμϋοεπ, κ.λπ.) ςα εκυιξμιρςικά μηυ/ςα 
μπξοξϋμ μα ποξμηθεϋξμςαι καϋριμα ρςξμ ςϊπξ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. 
 
ΟΞΡΞΘΙΖ-ΟΞΘΞΘΙΖ ΟΑΠΑΔΞΡΖ 
Ζ πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςχμ ποξμηθεσξμέμχμ σγοόμ κασρίμχμ ρςιπ έδοεπ ςχμ 
Σπηοεριόμ θα γίμεςαι απϊ Δπιςοξπέπ πξσ θα ρσρςαθξϋμ με εσθϋμη ςχμ παοαληπςοιόμ 
Σπηοεριόμ. 
Ρε πεοίπςχρη πξιξςικόμ διατξοόμ, αμάλσρη ςχμ δειγμάςχμ πξσ θα λαμβάμξμςαι θα γίμεςαι 
απϊ ςημ καςά ςϊπξ αομϊδια Διεϋθσμρη Υημικόμ Σπηοεριόμ. 
Ρε πεοίπςχρη πξσ παοξσριάζεςαι δσρυέοεια ρςημ ποξμήθεια σγοόμ κασρίμχμ για ςημ ξπξία 
ϊμχπ δεμ εσθϋμεςαι ξ ποξμηθεσςήπ (π.υ. απεογίεπ κ.λπ.),ξ ποξμηθεσςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα 
ποξμηθεϋει ςιπ Δ.Σ. με σγοά καϋριμα καςά ποξςεοαιϊςηςα. 
H Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι μα επιβάλει ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςξμ Μ.2286/95 & ςξ 
Ο.Δ.118/2007 κσοόρειπ, για κάθε παοάβαρη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςημ πλεσοά ςξσ 
ποξμηθεσςή και καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ.  
Ιαςά ςα λξιπά ξ διαγχμιρμϊπ θα διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.2286/95, ςξσ Ο.Δ.118/2007 
και ςξσ ΟΔ 60/2007. 
 
 

ΑΠΗΠΞ 8 – ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΖΡ  ΑΟΞΡΤΠΑΓΘΡΖΡ ΙΑΘ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ ΩΜ 
ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ - ΔΘΔΣΙΠΘΜΘΡΔΘΡ 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ - ΞΟΞΡ ΙΑΑΗΔΡΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

 
 

Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 13/01/2016 και ϊρα 09:00 π.μ., μζςω των 
αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
διαδικαςιϊν.  
Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν 
(υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί 
(υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε 
αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν 
ςτοιχείων αυτϊν. 
Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – 
Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι 
αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι 
οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο 
των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν. 
Μετά τθν 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 για τθν ανάκεςθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ: 
• Η αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι και τα μζλθ τθσ, πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ διαδικαςία 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υπο−φακζλων των προςφορϊν. 
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• Η αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. 
• Η ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν 
προςφορϊν 
• Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ τουσ. 
• Η επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα 
αρχι του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ – οικονομικοφσ 
φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ – 
οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που 
τουσ ορίηονται. 
 
   
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
(ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) 

 

Τα ςχετικά αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμζνουσ  
ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα από αίτθςι τουσ. Τα αιτιματα, 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου .pdf, 
με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 
 
ΔΜΡΑΡΔΘΡ – ΟΠΞΡΤΣΓΔΡ 
 
Δμρςάρειπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι για ςξσπ λϊγξσπ και με ςημ διαδικαρία πξσ ποξβλέπεςαι 
απϊ Μ. 4412/16 και ςξ Μ. 3886/10 (ΤΔΙ 173/Α) ϊπχπ ασςξί έυξσμ ςοξπξπξιηθεί ρσμπληοχθεί 
και ιρυϋξσμ. 
1. Ιαςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ςηπ ρσμμεςξυήπ ποξμηθεσςή ρε ασςϊμ και ςηπ 
διεμέογειαπ ςξσ, έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, επιςοέπεςαι έμρςαρη για λϊγξσπ 
μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ (εμδικξταμήπ ποξρτσγή). 
Λε ςημ έμρςαρη πξσ αρκείςαι καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ επιςοέπεςαι και η ποξβξλή 
λϊγχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ πληοϊςηςα και μξμιμϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ςα ξπξία ποξρκξμίζει 
ξ ποξρτέοχμ ποξπ ςξμ ξπξίξμ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη.  
2. Ξι αμχςέοχ εμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά από ςξσπ ξικξμξμικξύπ τξοείπ ρςξ 
αομόδιξ για ςημ διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξύ όογαμξ ςξσ τξοέα, ρύμτχμα με ςη κείμεμη 
μξμξθερία μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ και επιρσμάπςξμςαπ ςξ ρυεςικό έγγοατξ ρε μξοτή αουείξσ 
ςύπξσ pdf ςξ ξπξίξ τέοει φητιακή σπξγοατή χπ ενήπ: 
 

α) Ιαςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, μέρα ρςξ μιρϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ απϊ 
ςη δημξρίεσρη ςηπ διακήοσνηπ μέυοι ςημ ημεοξμημία λήνεχπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ 
ςχμ ποξρτξοόμ. Για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ ποξθερμίαπ ασςήπ ρσμσπξλξγίζξμςαι και ξι 
ημεοξμημίεπ ςηπ δημξρίεσρηπ και ςηπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 
Ζ έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ ςξσ τξοέα πξσ 
διεμεογεί ςξμ διαγχμιρμϊ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςημ ρυεςική απϊταρη ςξσ 
ςξ αογϊςεοξ πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ. 
β) Ιαςά ςχμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ ατξοξϋμ ςημ 
ρσμμεςξυή ξπξιξσδήπξςε ποξμηθεσςή ρςξμ διαγχμιρμϊ ή ςημ διεμέογεια ςξσ 
διαγχμιρμξϋ χπ ποξπ ςη διαδικαρία παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, 
καςά ςη διάοκεια διεναγχγήπ ςξσ ιδίξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ και εμςϊπ ςηπ επϊμεμηπ 
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εογάριμηπ ημέοαπ απϊ ασςήμ καςά ςημ ξπξία ξ εμιρςάμεμξπ έλαβε γμόρη ςξσ ρυεςικξϋ 
τακέλξσ.  
Ζ έμρςαρη ασςή δεμ επιτέοει αμαβξλή ή διακξπή ςξσ διαγχμιρμξϋ, αλλά ενεςάζεςαι 
καςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ απϊ ςξ αομϊδιξ ρσλλξγικϊ 
ϊογαμξ και εκδίδεςαι η ρυεςική απϊταρη μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ασςξϋ. 
Ζ έμρςαρη καςά ςηπ ρσμμεςξυήπ ποξμηθεσςή ρε διαγχμιρμϊ κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά 
ρε ασςϊμ καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι, εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςηπ σπξβξλήπ ςηπ. 
γ) Ιαςά ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, μέρα ρε 
υοξμικϊ διάρςημα ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊμεμξπ 
ποξμηθεσςήπ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ ποάνεχπ ή παοαλείφεχπ ςηπ αμαθέςξσραπ 
αουήπ. Ζ έμρςαρη ασςή κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά, εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ 
σπξβξλή ςηπ, ρε ασςϊμ καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι. Ζ έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ 
αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςημ ρυεςική 
απϊταρη ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε δέκα (10) εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςημ λήνη ςηπ ποξθερμίαπ 
σπξβξλήπ εμρςάρεχμ. 
δ) Δκςϊπ ςχμ αμχςέοχ πεοιπςόρεχμ, καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ, ϊρξμ ατξοά 
ςη μξμιμϊςηςα και πληοϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 4, ςηπ παοξϋραπ 
διακήοσνηπ, μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ, ατϊςξσ ξ 
εμδιατεοϊμεμξπ ποξμηθεσςήπ έλαβε γμόρη ςηπ αμχςέοχ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ και 
ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ. 

Ζ έμρςαρη ασςή κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά, εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ ρςξμ 
μειξδϊςη καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι. Ζ έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ 
ρϋρςημα  ϊογαμξ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςημ ρυεςική απϊταρη ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε 
δέκα (10) εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςημ λήνη ςηπ αμχςέοχ ςοιημέοξσ ποξθερμίαπ. 
3. Δμρςάρειπ πξσ σπξβάλλξμςαι για ξπξιξσρδήπξςε άλλξσπ λϊγξσπ, εκςϊπ απϊ ςξσπ 
ποξαματεοϊμεμξσπ, δεμ γίμξμςαι δεκςέπ. 
4. Ζ ρυεςική απϊταρη επί ςηπ εμρςάρεχπ κξιμξπξιείςαι ρςξσπ εμιρςάμεμξσπ υχοίπ σπαίςια 
καθσρςέοηρη ςηπ Σπηοερίαπ. Ξι εμιρςάμεμξι λαμβάμξσμ πλήοη γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ, 
μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςξσ ρόμαςξπ ςηπ ρε ασςξϋπ, απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή, με τοξμςίδα 
ςξσπ. 
5. Ξ ποξμηθεσςήπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ μα 
σπξβάλει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία ςοιάμςα 
(30) ημεοόμ, απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ απϊ ςημ 
αμαθέςξσρα αουή. 
Δπί ςηπ ποξρτσγήπ, απξταρίζει ςξ αομϊδιξ για ςημ διξίκηρη ςξσ τξοέα ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ 
γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ρϋρςημα  ρσλλξγικϊ ϊογαμξ. 
Ζ εμ λϊγχ απϊταρη δεμ επιδέυεςαι ποξρβξλή με άλλη ξιαρδήπξςε τϋρεχπ διξικηςική 
ποξρτσγή. 
6. Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ (άοθοξ 35, Μ. 3377/05) ρϋμτχμα με ςιπ 
παοαγοάτξσπ 1 και 2, ποξρκξμίζεςαι παοάβξλξ καςάθερηπ σπέο ςξσ Δημξρίξσ πξρξϋ ίρξσ με ςξ 
0,50 επί ςξιπ εκαςϊ (0,50%) επί ςηπ ποξωπξλξγιρμέμηπ ανίαπ ςξσ σπϊ ποξμήθεια είδξσπ, ςξ ϋφξπ 
ςξσ ξπξίξσ δεμ μπξοεί μα είμαι μικοϊςεοξ ςχμ υιλίχμ (600,00) και μεγαλϋςεοξ ςχμ πέμςε 
υιλιάδχμ (15.000) εσοό. ξ παοάβξλξ απξςελεί δημϊριξ έρξδξ και καςαυχοείςαι ρςξμ κχδικϊ 
αοιθμϊ ειρϊδξσ (Ι.Α.Δ.) 3741 ("παοάβξλα απϊ κάθε αιςία").  
Όρξμ ατξοά ρςημ καςάθερη ςχμ ρυεςικώμ παοαβόλχμ, όπξσ απαιςείςαι, ασςά σπξβάλλξμςαι 
από ςξσπ πιρςξπξιημέμξσπ ξικξμξμικξύπ τξοείπ - υοήρςεπ ρε μξοτή αουείξσ .pdf 
ποξρκξμιζόμεμα εμςόπ ςοιώμ (3) εογαρίμχμ ημεοώμ και ρε έμςσπη μξοτή (ποχςόςσπξ ή 
ακοιβέπ αμςίγοατξ) ρςημ αομόδια σπηοερία. 
 
Λεςά ςημ σπξβξλή ςχμ εμρςάρεχμ/ποξρτσγώμ η Αμαθέςξσρα Αουή ποξβαίμει ρςημ 
ανιξλόγηρη ασςώμ μέρχ ςχμ αομόδιχμ πιρςξπξιημέμχμ ρςξ Ρύρςημα ξογάμχμ ςηπ, 
εταομξζόμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ και ςχμ διαδικαριώμ ςηπ καςά πεοίπςχρη Αμαθέςξσραπ Αουήπ Ιαςά ςα λξιπά 
ιρυύει ςξ άοθοξ 12 ςηπ αοίθμ. Ο1/2390 Σπ.Απ (ΤΔΙ 2677/Β/13). 
 
ΑΟΞΠΠΘΦΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
1. Οοξρτξοέπ πξσ είμαι αϊοιρςεπ και αμεπίδεκςεπ εκςίμηρηπ ή είμαι σπϊ αίοερη ή μη ρϋμτχμεπ 
με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Οοξκήοσνηπ, απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 
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2. Ηα απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ, ποξρτξοέπ πξσ παοξσριάζξσμ απξκλίρειπ απϊ ςξσπ 
ϊοξσπ ςηπ Οοξκήοσνηπ ή δεμ πληοξϋμ σπξυοεχςικέπ απαιςήρειπ. 
 
ΑΜΘΟΠΞΡΤΞΠΔΡ 
Ρςξσπ διαγχμιρμξϋπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ αμςιποξρτξοέπ. 
Ρε πεοίπςχρη σπξβξλήπ ςξσπ απξοοίπςξμςαι, χπ απαοάδεκςεπ. 
 
ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΘΡΥΣΞΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
Ξι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξμ διαγχμιρμϊ για διάρςημα 
εκαςόμ ξγδόμςα (180) ημεοώμ από ςημ επόμεμη ημέοα ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξύ, ςξ 
ξπξίξ και θα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ρςξ διαβιβαρςικϊ έγγοατξ σπξβξλήπ ςξσ ρσμμεςέυξμςξπ 
ρςξ διαγχμιρμϊ. 
Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ ςηπ αμχςέοχ αμαγοατήπ, θεχοείςαι πχπ ξ σπξφήτιξπ απξδέυεςαι 
αμεπιτϋλακςα ςημ αμχςέοχ υοξμική ιρυϋ ρςημ ποξρτξοά ςξσ. 
Οοξρτξοά πξσ ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςη διακήοσνη, 
απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 
Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ 
αμαθέςξσρα αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, κας’ αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςξ 
ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςη διακήοσνη (επιπλέξμ 180 ημέοεπ). Λεςά ςη λήνη και ςξσ παοαπάμχ 
αμχςάςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα απξςελέρμαςα ςξσ διαγχμιρμξϋ 
σπξυοεχςικά μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ εάμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, καςά πεοίπςχρη, 
αιςιξλξγημέμα ϊςι η ρσμέυιρη ςξσ διαγχμιρμξϋ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι 
ρσμμεςέυξμςεπ ρςξμ διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα επιλένξσμ, είςε μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά 
ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεί ποιμ ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ αμχςάςξσ ξοίξσ, παοάςαρη ςηπ 
ποξρτξοάπ ςξσπ, είςε ϊυι. Ρςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη, η διαδικαρία ςξσ διαγχμιρμξϋ 
ρσμευίζεςαι με ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ. 

ΑΠΗΠΞ 9 - ΙΑΑΠΘΡΖ ΙΑΘ ΣΟΞΓΠΑΤΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

Ζ ρϋμβαρη θα καςαοςιρςεί ρςημ ελλημική γλόρρα με βάρη ςξσπ ϊοξσπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι 
ρςημ Οοξκήοσνη και ςημ ποξρτξοά ςξσ αμαδϊυξσ, θα διέπεςαι απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και δεμ 
μπξοεί μα πεοιέυει ϊοξσπ αμςίθεςξσπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ παοξϋραπ. 
 Λεςά ςημ αμακξίμχρη καςακϋοχρηπ σπξγοάτεςαι και απϊ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μέοη η 
ρϋμβαρη ςξ κείμεμξ ςηπ ξπξίαπ επιρσμάτθηκε ρςη διακήοσνη.  
Ζ Σπηοερία ρσμπληοόμει ρςξ κείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ ςα ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ποξμηθεσςή 
με ςημ ξπξία ρσμμεςείυε ασςϊπ ρςξμ διαγχμιρμϊ και η ξπξία ποξρτξοά έγιμε απξδεκςή με ςημ 
καςακϋοχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ ρε ασςϊμ. Δεμ υχοεί ξπξιαδήπξςε διαποαγμάςεσρη ρςξ κείμεμξ 
ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ επιρσμάτθηκε ρςημ διακήοσνη ςξσ διαγχμιρμξϋ, ξϋςε καθ` ξιξμδήπξςε 
ςοϊπξ ςοξπξπξίηρη ή ρσμπλήοχρη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ποξμηθεσςή. 
Ζ ρϋμβαρη πεοιλαμβάμει ϊλα ςα ρςξιυεία ςηπ ποξμήθειαπ και ςξσλάυιρςξμ ςα ενήπ: 
 α. ξμ ςϊπξ και υοϊμξ σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
 β. α ρσμβαλλϊμεμα μέοη. 
 γ. α ποξπ ποξμήθεια σλικά και ςημ πξρϊςηςα. 
 δ. ημ ςιμή. 
 ε. ξμ ςϊπξ, ςοϊπξ και υοϊμξ παοάδξρηπ ςχμ σλικόμ. 
 ρς. ιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςχμ σλικόμ. 
 ζ. ιπ ποξβλεπϊμεμεπ εγγσήρειπ. 
 η. ιπ ποξβλεπϊμεμεπ οήςοεπ. 
 θ. ξμ ςοϊπξ επίλσρηπ ςχμ ςσυϊμ διατξοόμ,  
 ι. ξμ ςοϊπξ και υοϊμξ πληοχμήπ,  
 ξ κείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ καςιρυϋει κάθε άλλξσ κειμέμξσ ρςξ ξπξίξ ςξϋςξ ρςηοίζεςαι, ϊπχπ 
ποξρτξοά, διακήοσνη και απϊταρη καςακϋοχρηπ ή αμάθερηπ, εκςϊπ καςάδηλχμ ρταλμάςχμ ή 
παοαδοξμόμ. 
Ρε αμςικειμεμικά δικαιξλξγημέμεπ πεοιπςόρειπ, ετϊρξμ ρσμτχμήρξσμ ποξπ ςξϋςξ και ςα δϋξ 
ρσμβαλλϊμεμα μέοη και σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι η ςοξπξπξίηρη ποξβλέπεςαι απϊ ρσμβαςικϊ 
ϊοξ, μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι η ρϋμβαρη, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ. Ζ 
απϊταρη ςηπ διξίκηρηπ με ςημ ξπξία ρσμαιμεί ρςημ ςοξπξπξίηρη, δϋμαςαι μα ποξρβληθεί απϊ 
ξπξιξμδήπξςε έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ. 
Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ: 
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 α. Οαοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ή, ρε πεοίπςχρη διαιοεςξϋ σλικξϋ, εάμ η 
πξρϊςηςα πξσ παοαδϊθηκε σπξλείπεςαι ςηπ ρσμβαςικήπ, καςά μέοξπ πξσ κοίμεςαι 
χπ αρήμαμςξ απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ. 

 β. Οαοαλήτθηκε ξοιρςικά πξρξςικά και πξιξςικά η πξρϊςηςα πξσ παοαδϊθηκε. 
 γ. Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβλήθηκαμ 

ςσυϊμ κσοόρειπ ή εκπςόρειπ. 
 δ. Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ 

ρσμβαλλϊμεμα μέοη και απξδερμεϋθηκαμ ξι ρυεςικέπ εγγσήρειπ καςά ςα 
ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη. 

 
Ζ Ρϋμβαρη, πξσ πεοιλαμβάμει, λεπςξμεοόπ ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ για ςημ 
σλξπξίηρη ςξσ Έογξσ, καθόπ και ςα δικαιόμαςα και ςιπ σπξυοεόρειπ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ 
μεοόμ, καςαοςίζεςαι με βάρη ςημ καςακϋοχρη, ςημ ποξρτξοά και ςημ Οοξκήοσνη. 
Για ςιπ αμάγκεπ καςάοςιρηπ ςχμ ειδικόμ ϊοχμ και λεπςξμεοειόμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ θα 
ρσμεογαρςεί με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 
Ξ Αμάδξυξπ ρςξμ ξπξίξ θα καςακσοχθεί ξ διαγχμιρμϊπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρέλθει μέρα ρε 
είκξρι (20) ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία αμακξίμχρηπ ςηπ καςακϋοχρηπ, για σπξγοατή ςηπ 
ρυεςικήπ Ρϋμβαρηπ. 
Ζ ρύμβαρη ρε όςι ατξοά ςημ Οεοιτεοειακή Δμόςηςα Ιαρςξοιάπ θα έυει ιρυύ από ςημ 
σπξγοατή ςηπ και για έμα έςξπ. 
 
ΟΑΠΑΑΡΖ ΘΡΥΣΞΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
Δίμαι δσμαςή η παοάςαρη ιρυϋξπ ςχμ ρσμβάρεχμ παοξυήπ σπηοεριόμ για ςέρρεοιπ (4) μήμεπ (ή 
παοαπάμχ ρε εναιοεςικέπ πεοιπςόρειπ) απϊ ςη ρσμβαςική ημεοξμημία ξλξκλήοχρηπ εκςέλερηπ 
ςχμ σπηοεριόμ με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ, μεςά ςημ έγγοατη ρσμτχμία με ςξμ αμάδξυξ ποξμηθεσςή 
πξσ θα καςακσοχθξϋμ ρςα πλαίρια ςηπ παοξϋρηπ διακήοσνηπ. 
 

ΑΠΗΠΞ 10 – ΟΖΓΔΡ ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖΡ - ΠΞΟΞΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ – ΙΠΑΖΡΔΘΡ 

 

Ξ ποξωπξλξγιρμϊπ ςξσ διαγχμιρμξϋ αμέουεςαι ρε 175.750,14 εσοό 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α.  
 
Ζ αμαλξγξϋρα δαπάμη πξσ θα βαοϋμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ ξικ. έςξσπ 2017 ςηπ Οεοιτέοειαπ 
Δσςικήπ Λακεδξμίαπ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ έυει χπ ενήπ: 
 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

     Δλδεηθηηθόο 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Μ.Μ. 
Δλδεηθηηθή 
ηηκή Πνζνη.(lit) Πξ/ζκόο (€) 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο lit 0,875 72.900,00 63.787,50 

2 Βελδίλε ακόιπβδε lit 1,165 13.000,00 15.145,00 

3 Πεηξέιαην Θέξκαλζεο lit 0,658 49.000,00 32.242,00 

4 Πεηξέιαην θίλεζεο αλαδαζκνύ lit 0,875 18.434,00 16.129,75 

5 Ληπαληηθά  

Όπσο ν 

πίλαθαο  8.064,52 

    

ΤΝΟΛΟ  ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α. 135.368,77 

 
(135.368,77-8.064,52) x 5%= 
6.365,21   

Δθηίκεζε πηζαλήο 
αξλεηηθήο έθπηωζεο 
5 % 6.365,21 

    
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ 
Φ.Π.Α. 141.733,98 

    Φ.Π.Α. 24 % 34.016,16 

    ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 175.750,14 
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α αμαγοατϊμεμα λίςοα είμαι εμδεικςικά καθόπ ασςά ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ εκάρςξςε ςιμή λίςοξσ 

 
Αματξοικά με ςιπ ποξμήθειεπ πξσ ατξοξύμ ςιπ Σπηοερίεπ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμόςηςαπ 
Ιαρςξοιάπ: 
Ζ πληοχμή ρςξμ αμάδξυξ θα γίμει ςμημαςικά με ςημ ποϊξδξ εκςέλερηπ ςχμ ποξμηθειόμ 
ακξλξσθξϋμεμηπ ςηπ διαδικαρίαπ ςξσ άοθοξσ 35 ςξσ Ο.Δ. 118/2007 απϊ ςιπ πιρςόρειπ ςξσ 
ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ και ρϋμτχμα με ςημ καθιεοχμέμη 
διαδικαρία εκκαθάοιρηπ δαπαμόμ απϊ ςημ Σπηοερία Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ, σπϊ ςημ 
ποξωπϊθερη ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ποξρκϊμιρηπ απϊ ςξμ αμάδξυξ ςχμ απαιςξϋμεμχμ απϊ ςξ Μϊμξ 
δικαιξλξγηςικόμ. 

- Οοχςϊκξλλξ/απξδεικςικϊ παοαλαβήπ κασρίμχμ. 
- ιμξλϊγιξ ςξσ αμαδϊυξσ ειπ ςοιπλξϋμ πξσ μα τέοει ςημ έμδεινη «Δνξτλήθηκε». 
- Δνξτληςική απϊδεινη ςξσ αμαδϊυξσ, εάμ ςξ ςιμξλϊγιξ δεμ τέοει ςημ έμδεινη 

«Δνξτλήθηκε». 
- Τξοξλξγική και αρταλιρςική εμημεοϊςηςα. 
- Ξ Τ.Ο.Α. βαοϋμει ςη Οεοιτέοεια Δσςικήπ Λακεδξμίαπ. 

 
Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ 
 

- Ξι δαπάμεπ δημξρίεσρηπ ςηπ διακήοσνηπ, ςα κηοϋκεια και ςα λξιπά ένξδα ςηπ 
δημξποαρίαπ, αουικήπ και επαμαληπςικήπ, θα καςαβάλλξμςαι ρε κάθε πεοίπςχρη απϊ 
ςξμ εογξλάβξ ή ςξμ ποξμηθεσςή πξσ αμακηοϋυθηκε αμάδξυξπ με ςη διαδικαρία, με ςημ 
ποξρκϊμιρη ςχμ μϊμιμχμ παοαρςαςικόμ (Μ.3801/04.09.2009 -ΤΔΙ A’163- Άοθοξ 46 
«Πληοχμή δαπάμηπ δημξρίεσρηπ»). 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ αμαδειυθξϋμ πλέξμ ςξσ εμϊπ (1) Αμάδξυξι, η δαπάμη επιμεοίζεςαι 
καςά πξρξρςιαία αμαλξγία με ςξ ρσμβαςικϊ κϊρςξπ ή ςξ ϋφξπ ςηπ εγγσηςική επιρςξλήπ 
καλήπ εκςέλερηπ. 

 
 

ΑΠΗΠΞ 11 - ΣΟΔΠΓΞΚΑΒΘΑ 

Ξ Αμάδξυξπ μεςά ςημ αμάθερη ςξσ Έογξσ δεμ έυει δικαίχμα, υχοίπ ςημ έγγοατη ρσγκαςάθερη 
ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, μα αμαθέρει ξπξιξδήπξςε μέοξπ ςξσ Έογξσ σπεογξλαβικά 
ρε ςοίςξ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ, ςξ ξπξίξ δεμ έυει ρσμπεοιλητθεί ρςημ ποξρτξοά ςξσ. ημ 
πλήοη εσθϋμη για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ Έογξσ τέοει απξκλειρςικά ξ Αμάδξυξπ. 
 
 

ΑΠΗΠΞ 12 – ΚΞΓΞΘ ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΣ 

 
Ρςξ διαγχμιρµϊ δεμ γίμξμςαι δεκςξί (απξκλείξμςαι) ϊρξι σπξφήτιξι (βάρει ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 
4412/2016) εµπίπςξσμ ρε µία απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ: 
 
1. Έυει εκδξθεί ειπ βάοξπ ςξσπ ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη για κάπξιξ απϊ ςα 

παοακάςχ αδικήµαςα: 
 
 • Ρσµµεςξυή ρε εγκληµαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ απϊταρηπ – 
πλαίριξ 2008/841/∆ΔΣ ςξσ Ρσµβξσλίξσ ςηπ 24ηπ Ξκςχβοίξσ 2008 για ςημ καςαπξλέµηρη ςξσ 
ξογαμχµέμξσ εγκλήµαςξπ. • ∆χοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ 
Ρϋµβαρηπ πεοί ςηπ καςαπξλέµηρηπ ςηπ διατθξοάπ ρςημ ξπξία εμέυξμςαι ξι σπάλληλξι ςχμ 
Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ – µελόμ ςηπ Έμχρηπ και ρςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ 
απϊταρηπ – πλαίριξ 2003/568/∆ΔΣ ςξσ Ρσµβξσλίξσ ςηπ 22απ Θξσλίξσ 2003 για ςημ 
καςαπξλέµηρη ςηπ δχοξδξκίαπ ρςξμ ιδιχςικϊ ςξµέα καθόπ και ϊπχπ ξοίζεςαι ρςημ κείµεμη 
μξµξθερία ή ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξµικξϋ τξοέα.  
• Απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋµβαρηπ ρυεςικά µε ςημ ποξρςαρία ςχμ 
ξικξμξµικόμ ρσµτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ η ξπξία κσοόθηκε µε ςξ Μ. 2803/2000 
(Α’48).  
• οξµξκοαςικά εγκλήµαςα ή εγκλήµαςα ρσμδεόµεμα µε ςοξµξκοαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, 
ϊπχπ ξοίζξμςαι, αμςιρςξίυχπ ρςα άοθοα 1 και 3 ςηπ απϊταρηπ – πλαίριξ 2002/475/∆ΔΣ ςξσ 
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Ρσµβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2002, για ςημ καςαπξλέµηρη ςηπ ςοξµξκοαςίαπ ή ηθική ασςξσογία 
ή ρσμέογεια ή απϊπειοα διάποανηπ εγκλήµαςξπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 4 ασςήπ.  
• Μξµιµξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξµεπ δοαρςηοιόςηςεπ ή υοηµαςξδόςηρη ςηπ 
ςοξµξκοαςίαπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ ξδηγίαπ 2005/60/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ 
Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσµβξσλίξσ, ςηπ 26ηπ Ξκςχβοίξσ 2005, ρυεςικά µε ςημ ποϊληφη 
υοηριµξπξίηρηπ ςξσ υοηµαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήµαςξπ για ςη μξµιµξπξίηρη ερϊδχμ απϊ 
παοάμξµεπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςη υοηµαςξδϊςηρη ςηπ ςοξµξκοαςίαπ, η ξπξία εμρχµαςόθηκε 
ρςημ εθμική μξµξθερία µε ςξ Μ. 3691/2008 (Α’166). 
 • Οαιδική εογαρία και άλλεπ µξοτέπ εµπξοίαπ αμθοώπχμ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ 
Ξδηγίαπ 2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσµβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Αποιλίξσ 2011, 
για ςημ ποϊληφη και ςημ καςαπξλέµηρη ςηπ εµπξοίαπ ςχμ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία 
ςχμ θσµάςχμ ςηπ, καθόπ και για ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ απϊταρηπ – πλαίριξ 2002/629/∆ΔΣ ςξσ 
Ρσµβξσλίξσ η ξπξία εμρχµαςόθηκε ρςημ εθμική μξµξθερία µε ςξ Μ. 4198/2003 (Α’215).  
Ρηµείχρη: Ξ ξικξμξµικϊπ τξοέαπ απξκλείεςαι επίρηπ ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βάοξπ ςξσ ξπξίξσ 
εκδϊθηκε ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη είμαι µέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή 
επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ εμ λϊγχ ξικξμξµικξϋ τξοέα, ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ 
απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ. 
 Ξι αμχςέοχ λϊγξι απξκλειρµξϋ ατξοξϋμ ιδίχπ:  
α) ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρµέμηπ εσθϋμηπ (ΔΟΔ) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (ΞΔ και 
ΔΔ) ςξσπ διαυειοιρςέπ.  
(β) ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋµχμ εςαιοειόμ (ΑΔ) ςξμ διεσθϋμξμςα ρϋµβξσλξ καθόπ και ϊλα ςα 
µέλη ςξσ ∆.Ρ.  
 
2. ελξϋμ σπϊ πςόυεσρη ή έυξσμ σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή 
ςελξϋμ σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή έυξσμ σπαυθεί ρε 
διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσµβιβαρµξϋ ή έυξσμ αμαρςείλει ςιπ επιυειοηµαςικέπ ςξσπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ή βοίρκξμςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊµξια 
διαδικαρία, ποξβλεπϊµεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊµξσ.  
 
3. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαθέςει επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσµπέοαρµα ϊςι ξ 
ξικξμξµικϊπ τξοέαπ ρσμήφε ρσµτχμίεπ µε άλλξσπ ξικξμξµικξϋπ τξοείπ µε ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη 
ςξσ αμςαγχμιρµξϋ.  
 
4. Ρσμςοέυει καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσµτεοϊμςχμ ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ Μ. 4412/2016  
 
5. Έυξσμ επιδείνει ρξβαοή ή επαμαλαµβαμϊµεμη πληµµέλεια καςά ςημ εκςέλερη ξσριόδξσπ 
απαίςηρηπ ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋµεμηπ δηµϊριαπ ρϋµβαρηπ.  
 
6. Έυξσμ επιυειοήρει μα επηοεάρξσμ µε αθέµιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ απξτάρεχμ ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ, έυξσμ απξκςήρει εµπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα ςξσπ 
απξτέοξσμ αθέµιςξ πλεξμέκςηµα ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋµβαρηπ ή έυξσμ παοάρυει εν’ 
αµελείαπ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ 
πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρµϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη. 
 
 7. Έυξσμ διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελµαςικϊ παοάπςχµα ρσματέπ µε ςξ αμςικείµεμξ ςξσ 
διαγχμιρµξϋ ή ρε ρυέρη µε ςημ επαγγελµαςική ςξσπ ιδιϊςηςα πξσ απξδεδειγµέμα διαπιρςόθηκε 
απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 
 
 8. ∆εμ έυξσμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ 
κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ). ξ παοϊμ παϋει μα εταοµϊζεςαι ϊςαμ ξ 
ξικξμξµικϊπ τξοέαπ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε καςαβάλλξμςαπ ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ 
ειρτξοέπ πξσ ξτείλει, είςε σπαγϊµεμξπ ρε δερµεσςικϊ διακαμξμιρµϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ.  
 
9. Έυξσμ κοιθεί έμξυξι ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή πληοξτξοιόμ πξσ 
απαιςξϋμςαι κας’ εταοµξγή ςξσ παοϊμςξπ ή δεμ έυξσμ παοάρυει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ.  
 
10. Έυει επιβληθεί ειπ βάοξπ ςξσπ η πξιμή ςξσ απξκλειρµξϋ απϊ διαγχμιρµξϋπ δηµξρίχμ 
ρσµβάρεχμ, ρϋµτχμα µε ςα ξοιζϊµεμα ρςξ άοθοξ 74 ςξσ Μ. 4412/2016.   

16PROC005588159 2016-12-16



 
11. Ξι εμόρειπ ποξρόπχμ, ρε πεοίπςχρη πξσ ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ απξκλειρµξϋ 
ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ, ιρυϋει για έμα ςξσλάυιρςξμ µέλξπ ςηπ. 
 
 

ΑΠΗΠΞ 13 - ΔΙΟΩΡΖ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ αομηθεί ή καθσρςεοήρει αδικαιξλξγήςχπ ςημ σπξγοατή ςηπ 
ρϋμβαρηπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και καλείςαι μα σπξγοάφει ςημ ρϋμβαρη ξ αμέρχπ επϊμεμξπ 
ρςημ καςάςανη σπξφήτιξπ. 
 
 
 
 

ΑΠΗΠΞ 14 - ΔΤΑΠΛΞΡΔΞ ΔΘΙΑΘΞ 

Ζ Ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ. Ρε πεοίπςχρη διατξοόμ πξσ εμδευξμέμχπ 
ποξκϋφξσμ ρυεςικά με ςημ εομημεία ή ςημ εκςέλερη ή ςημ εταομξγή ςηπ Ρϋμβαρηπ ή εν’ 
ατξομήπ ςηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή και ξ Αμάδξυξπ καςαβάλλξσμ κάθε τιλική επίλσρή ςξσπ, 
ρϋμτχμα με ςξσπ καμϊμεπ ςηπ καλήπ πίρςηπ και ςχμ υοηρςόμ ρσμαλλακςικόμ ηθόμ. 
Για κάθε διατξοά πξσ δεμ είμαι δσμαςϊ μα επιλσθεί ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ ξοιζϊμεμα, 
αομϊδια θα είμαι ςα δικαρςήοια πξσ εδοεϋξσμ ρςξμ Μξμϊ Ιαρςξοιάπ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α’ 

 
 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8/2016
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΑΠΟ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………… 
Καηάζηεκα                ………………………… 
(Γ/λζε: νδόο – αξηζκόο, Σ.Κ., FAX)                     Ζκεξνκελία έθδνζεο…….. 
  ΔΤΡΧ  ……………………….. 
 
Πξνο: (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη) 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ……………… ΔΤΡΧ……………. 
 

 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 
ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ …...................... ππέξ ηεο εηαηξείαο ……………………………………....  
Γ/λζε …………………………………………. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό 
ηεο …………………………………………….  γηα ηελ πξνκήζεηα 
……………………………………………… ζύκθσλα  κε ηελ ππ΄ αξηζκ………../……….Γ/μή ζαο. 

 Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό 
απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ’ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

 Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρωξίο 
θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή 
αλ είλαη λόκηκε ή κε ε απαίηεζή ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 

 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 
ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε 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. 

 Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ ……………………………………………… 

 Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη 
Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ 
πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 
ΗΜΕΘΩΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ 
Ο σπόνορ ιζσύορ ηηρ παπούζαρ ππέπει να είναι μεγαλύηεπορ καηά ένα (1) μήνα ηος σπόνος ιζσύορ ηηρ 
πποζθοπάρ, όπυρ ζσεηικά αναθέπεηαι ζηη Διακήπςξη. 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ & ΓΑΝΔΗΧΝ 
ε πεξίπησζε πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ζα πξέπεη, 
πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθώλ δηαηππώζεσλ ζην αληίζηνηρν Άξζξν  ηεο Γηαθήξπμεο, λα δηαηππώλεηαη ν όξνο: 
«Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από 
κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ή 
κε ε απαίηεζή ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.» 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β’ 

 
 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ 
ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8/2016 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΑΠΟ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………… 
Καηάζηεκα                ………………………… 
(Γ/λζε: νδόο – αξηζκόο, Σ.Κ., FAX)                      Ζκεξνκελία έθδνζεο…...….. 
   ΔΤΡΧ  ………………………. 
 
 
Πξνο: (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη) 
 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ……………… ΔΤΡΧ……………. 
 
 
 

 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 
ΔΤΡΧ……………………………………………….(νινγξάθσο)……………………………………………
………………………………………………………………………………………………ζην νπνίν θαη 
κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο 
εηαηξίαο…………………………………………………………………Γ/λζε…………………………….…
………………………………………………………………………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
από απηήλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 
………………………………………………………… ……………………….…  πξνο  θάιπςε αλαγθώλ 
ηνπ ………………………. θαη ην νπνίν θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν ΦΠΑ 
αμίαο………………………………………. 

 …………………………………ΔΤΡΧ απηήο. 
 

 Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακηά από κέξνο κηαο αληίξξεζεο ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 
ηέινο ραξηνζήκνπ 

 

 Ζ παξνύζα εγγύεζε καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ 
εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρύ. 

   

 Βεβαηώλεηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί (ζην Γεκόζην 
θαη Ν.Π.Γ.Γ.), ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί  από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο). 

 

 
 
 

ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ & ΓΑΝΔΗΧΝ 
ε πεξίπησζε πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ζα πξέπεη, 
πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθώλ δηαηππώζεσλ ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο, λα δηαηππώλεηαη ν όξνο: 
«Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από 
κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ή 
κε ε απαίηεζή ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.» 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ’ 
 
 
 

ΔΘΔΖ ΙΑΘ ΟΞΡΞΖΔΡ  
 
 
 
 

 

8/2016 
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ΔΘΔΖ ΙΑΘ ΟΞΡΞΖΔΡ  
 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
 

 Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο   
Ζ παξνύζα Μειέηε - ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληάζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη 

αλάγθεο ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο ζε θαύζηκα & ιηπαληηθά.  
 

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θαη είδε πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ ησλ νρεκάησλ & κερ/ησλ έξγνπ ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο θαη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο  
 

θνπόο είλαη λα ππάξρεη επάξθεηα ζε θαύζηκα γηα ηελ θίλεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο, αιιά θαη ηελ επάξθεηα ζε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. 
Καζηνξηάο.  

Ζ πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ηκεκαηηθά από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη 
κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, ήηνη 31-12-2017 κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηξεηο (3) κήλεο.  

Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 
θηίξηα ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο αλάινγα κε ηηο πξνθύπηνπζεο αλάγθεο θαη θαηόπηλ εληνιήο.   

Σα ππό πξνκήζεηα θαύζηκα ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο πξέπεη λα έρνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ νξίδεη ην Αλώηαην Υεκηθό πκβνύιην ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ζύκθσλα κε ηα ΦΔΚ 
410/11-4-2001 θαη 872/4-6-2007 θαη λα είλαη πνηόηεηαο όκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα 
θξαηηθά δηπιηζηήξηα.   

ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ύπαξμε αθαζαξζηώλ, ρξώκαηνο ή άιισλ μέλσλ 
ζηνηρείσλ.   

Σα πξνζθεξόκελα ιηπαληηθά πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ' αξηζκ. 176/94 
(ΦΔΚ) ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο πνπ δίδεηαη κεηά ηελ 
θαηαρώξεζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ιηπαληηθώλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε Γ/λζε Πεηξνρεκηθώλ 
ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο.   

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Π.Δ. Καζηνξηάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα από ηα 

θαύζηκα ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ώζηε λα ειέγρεηαη ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ην αλ 

πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο.  

 

Σνλίδεηαη όηη νη πνζόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη ελδεηθηηθέο ιόγσ αδπλακίαο αθξηβνύο 

ππνινγηζκνύ γηα θάπνηα είδε πνπ δελ είλαη ζαθέο ην σθέιηκν δσήο ή / θαη ηα ρηιηόκεηξα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ. 
 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκσλ ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ηελ απαξαίηεηε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή (αληιίεο, δεμακελέο, αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο θαπζίκσλ, θαη 

όηη άιιν είλαη ππνρξεσηηθό εθ ηνπ λόκνπ γηα ηελ αδεηνδόηεζε ιεηηνπξγίαο. 
 

Ζ Π.Δ. Καζηνξηάο δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ θαπζίκσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό.  
 

Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε από ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή 

πξνκήζεηαο λα εθνδηάζεη ηελ Π.Δ. Καζηνξηάο κε ηελ παξαγγειζείζα πνζόηεηα ησλ θαπζίκσλ. Οη 

παξαγγειίεο ζα γίλνληαη κε γξαπηή παξαγγειία από ηελ Π.Δ. Καζηνξηάο.  

 
  

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 175.750,14 € 

επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% . 
 
Αλαιπηηθά: 
 
Γηα πξνκήζεηα:      135.368,77 επξώ 
Δθηίκεζε πηζαλήο αξλεηηθήο έθπησζεο 5%:                 6.365,21  
 
Γηα Φ.Π.Α. (24%):             34.016,16 επξώ 
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ΤΝΟΛΟ:       175.750,14 € 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΚΑΤΗΜΧΝ 

A/A ΦΟΡΔΑ Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο lit. 

Πεηξέιαην 
θίλεζεο lit. 

Βελδίλε 
Ακόιπβδε lit. 

1 Κηίξην Π.Δ. Καζηνξηάο 36.000,00 
 

2.900,00 
 

8.700,00 

2 Ακαμνζηάζην       Π.Δ. Καζηνξηάο 5.000,00 
 

70.000,00 0 

3 Κηίξην Κηεληαηξηθήο 8.000,00 
 

0 4.300 

4 Παξάιιεια έξγα αλαδαζκνύ  18.434,00  
 ΤΝΟΛΟ 49.000,00 91.334,00 13.000,00 
 
 
Σηκέο Αλαθνξάο (ρσξίο  ΦΠΑ): 
 
Σηκή αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο ιηαληθήο πώιεζεο: 0,658  
Σηκή αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Κίλεζεο ιηαληθήο πώιεζεο:0,875   
Σηκή αλαθνξάο Βελδίλε Αµόιπβδε ιηαληθήο πώιεζεο:1,165  
 
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ - ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΧΝ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 ΛΑΓΗ  20/50 Βαξέσλ  νρεκάησλ CF4 θ’ άλσ 1 ΒΑΡΔΛΗ 

2 
ΛΑΓΗ  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ATF CATTERPILLAR TO-2, 
DEXTRON DX III, ALLISON C3 

1 ΒΑΡΔΛΗ 

3 ΛΑΓI  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ  SAE T-68 3 ΒΑΡΔΛΗΑ 

4 ΛΑΓΗ  10/40 Volvo VDS3 SAE 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 

5 ΛΑΓΗ  10/40 SAE E5-E7 EURO 5 1 ΒΑΡΔΛΗ 

6 ΛΑΓΗ  15/40 SAE Βαξέσλ νρεκάησλ CF4 θ’ άλσ 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 

7 ΛΑΓΗ 10/30 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ - ΑΕΜΑΝ 1 ΒΑΡΔΛΗ 

8 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  80/90  GL-5 1 ΒΑΡΔΛΗ 

9 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  75/90 API GL-5 2Υ20 ΛΗΣΡΑ 

10  ΓΡΑΟ ΚΛΑΖ NLGI - 3 1 ΒΑΡΔΛΗ 

11 ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ 20 ΛΗΣΡΑ 

12 ΑΝΣΗBLUE 10Υ10 ΛΗΣΡΑ  

13 ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΑ 400ml 15 ΣΔΜ. 

14 ΠΡΔΗ ΓΡΑΟΤ 400ml 15 ΣΔΜ. 

15 ΓΡΑΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ (ΡΟΤΛΔΜΑΝ) 15 kG 

16 ΦΛΑΣΕΟΚΟΛΛΑ 250gr 15 TEM. 

17 ΠΡΔΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΡΔΝΧΝ 400ml 15 TEM.  

18 ΤΓΡΟ ΑΝΣΗΠΑΓΧΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 1X20 ΛΗΣΡΑ 

19 ΤΓΡΟ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 40 ΛΗΣΡΑ 

20 ΠΡΔΗ ΔΠΑΦΧΝ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 12 ΣΔΜ. 

21 ΑΝΣΗΠΑΓΧΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 24 ΣΔΜ, 

22  ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ 1 ΒΑΡΔΛΗ 

23 ΠΑΡΑΦΛΟΤ 1 ΒΑΡΔΛΗ 

24 
ΑΝΣΗΒΗΧΣΗΚΑ – ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 750 gr 
θαη άλσ 

50 ΣΔΜ. 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζε όζε πνζόηεηα θξηζεί απαξαίηεηε, είλαη ζπλνιηθά 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο: 

ΚΑΤΗΜΑ (Πεηξέιαην Κίλεζεο-Πεηξέιαην Θέξκαλζεο- Βελδίλε) 

 

      

Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο Μ.Μ. 
Σηκή 

Μνλ. 
Πνζόηεηα (lit) 

Δλδεηθηηθόο 

πξνππ/ζκόο 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο lit 0,875 72.900,00 63.787,50 

2 Βελδίλε ακόιπβδε lit 1,165 13.000,00 15.145,00 

3 Πεηξέιαην Θέξκαλζεο lit 0,658 49.000,00 32.242,00 

4 Πεηξέιαην θίλεζεο αλαδαζκνύ lit 0,875 18.434,00 16.129,75 

    
ΤΝΟΛΟ  ΥΧΡΗ 
Φ.Π.Α. 127.304,25 

 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ:  

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. 

1 ΛΑΓΗ  20/50 Βαξέσλ  νρεκάησλ CF4 θ’ άλσ 
1 ΒΑΡΔΛΗ 

 (205 ΛΗΣΡΑ) 390,00 € 

2 
ΛΑΓΗ  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ATF CATTERPILLAR TO-2, 
DEXTRON DX III, ALLISON C3 

1 ΒΑΡΔΛΗ 
490,00 € 

3 ΛΑΓI  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ  SAE T-68 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 590,00 € 

4 ΛΑΓΗ  10/40 Volvo VDS3 SAE 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 823,77 € 

5 ΛΑΓΗ  10/40 SAE E5-E7 EURO 5 1 ΒΑΡΔΛΗ 417,67 € 

6 ΛΑΓΗ  15/40 SAE Βαξέσλ νρεκάησλ CF4 θ’ άλσ 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 785,00 € 

7 ΛΑΓΗ 10/30 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ - ΑΕΜΑΝ 1 ΒΑΡΔΛΗ 394,30 € 

8 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  80/90  GL-5 1 ΒΑΡΔΛΗ 451,81 € 

9 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  75/90 API GL-5 2Υ20 ΛΗΣΡΑ 165,04 € 

10 ΓΡΑΟ ΚΛΑΖ NLGI - 3 1 ΒΑΡΔΛΗ 352,00 € 

11 ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ 20 ΛΗΣΡΑ 95,70 € 

12 ΑΝΣΗBLUE 10Υ10 ΛΗΣΡΑ  105,55 € 

13 ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΑ 400ml 15 ΣΔΜ. 48,87 € 

14 ΠΡΔΗ ΓΡΑΟΤ 400ml 15 ΣΔΜ. 57,52 € 

15 ΓΡΑΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ (ΡΟΤΛΔΜΑΝ) 15 kG 66,94 € 

16 ΦΛΑΣΕΟΚΟΛΛΑ 250gr 15 TEM. 56,30 € 

17 ΠΡΔΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΡΔΝΧΝ 400ml 15 TEM.  27,54 € 

18 ΤΓΡΟ ΑΝΣIΠΑΓΧΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 2X20 ΛΗΣΡΑ 160,78 € 

29 ΤΓΡΟ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 40 ΛΗΣΡΑ 101,17 € 

20 ΠΡΔΗ ΔΠΑΦΧΝ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 12 ΣΔΜ. 38,96 € 

21 ΑΝΣΗΠΑΓΧΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 24 ΣΔΜ, 67,40 € 

22  ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ 1 ΒΑΡΔΛΗ 452,98 € 

23 ΠΑΡΑΦΛΟΤ 1 ΒΑΡΔΛΗ 235,29 € 

24 ΑΝΣΗΒΗΧΣΗΚΑ – ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 750 gr 50 ΣΔΜ. 1.689,93 
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θαη άλσ 

 ΤΝΟΛΟ  ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.  8.064,52 

Α. Γηα ηα θαύζηκα νη αλσηέξσ ηηκέο είλαη κέζεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο. 

 
Β. Γηα ηα ιηπαληηθά ν πξνϋπνινγηζκόο κνξθώζεθε ζύκθσλα κε ηα πεξπζηλά 

ζηνηρεία ηηκώλ θαη πνζνηήησλ. 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

     Δλδεηθηηθόο 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Μ.Μ. 
Δλδεηθηηθή 
ηηκή Πνζνη.(lit) Πξ/ζκόο (€) 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο lit 0,875 72.900,00 63.787,50 

2 Βελδίλε ακόιπβδε lit 1,165 13.000,00 15.145,00 

3 Πεηξέιαην Θέξκαλζεο lit 0,658 49.000,00 32.242,00 

4 Πεηξέιαην θίλεζεο αλαδαζκνύ lit 0,875 18.434,00 16.129,75 

5 Ληπαληηθά  

Όπσο ν 

πίλαθαο  8.064,52 

    

ΤΝΟΛΟ  ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α. 135.368,77 

 
(135.368,77-8.064,52) x 5%= 
6.365,21   

Δθηίκεζε πηζαλήο 
αξλεηηθήο έθπηωζεο 
5 % 6.365,21 

    
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ 
Φ.Π.Α. 141.733,98 

    Φ.Π.Α. 24 % 34.016,16 

    ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 175.750,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC005588159 2016-12-16



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ’ 
 

 

ΔΣΥΞΡ ΔΥΜΘΙΩΜ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΩΜ 

 

 

 

 

8/2016 
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1. Ξ ποξμηθεσςήπ με ςημ καςάθερη ςηπ ποξρτξοάπ, ρε όςι ατξοά ςα 
λιπαμςικά  σπξυοεξϋςαι μα καςαθέρει και ςα απαοαίςηςα πιρςξπξιηςικά πξσ θα 
απξδεικμϋξσμ ϊςι ςα λιπαμςικά πξσ θα ποξμηθεϋρει πληοξϋμ ςιπ απαιςξϋμεμεπ 
ποξδιαγοατέπ και είμαι Α’ πξιϊςηςαπ ( και  ϊυι αμακσκλχμέμα). α ποξπ ποξμήθεια 
είδη ατξοξϋμ ςα κάςχθι: 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 ΛΑΓΗ  20/50 Βαξέσλ  νρεκάησλ CF4 θ’ άλσ 
1 ΒΑΡΔΛΗ 

 (205 ΛΗΣΡΑ) 

2 ΛΑΓΗ  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ATF CATTERPILLAR TO-2, DEXTRON DX III, ALLISON C3 1 ΒΑΡΔΛΗ 

3 ΛΑΓI  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ  SAE T-68 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 

4 ΛΑΓΗ  10/40 Volvo VDS3 SAE 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 

5 ΛΑΓΗ  10/40 SAE E5-E7 EURO 5 1 ΒΑΡΔΛΗ 

6 ΛΑΓΗ  15/40 SAE Βαξέσλ νρεκάησλ CF4 θ’ άλσ 2 ΒΑΡΔΛΗΑ 

7 ΛΑΓΗ 10/30 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ - ΑΕΜΑΝ 1 ΒΑΡΔΛΗ 

8 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  80/90  GL-5 1 ΒΑΡΔΛΗ 

9 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  75/90 API GL-5 2Υ20 ΛΗΣΡΑ 

10 ΓΡΑΟ ΚΛΑΖ NLGI - 3 1 ΒΑΡΔΛΗ 

11 ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ 20 ΛΗΣΡΑ 

12 ΑΝΣΗBLUE 10Υ10 ΛΗΣΡΑ  

13 ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΑ 400ml 15 ΣΔΜ. 

14 ΠΡΔΗ ΓΡΑΟΤ 400ml 15 ΣΔΜ. 

15 ΓΡΑΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ (ΡΟΤΛΔΜΑΝ) 15 kG 

16 ΦΛΑΣΕΟΚΟΛΛΑ 250gr 15 TEM. 

17 ΠΡΔΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΡΔΝΧΝ 400ml 15 TEM.  

18 ΤΓΡΟ ΑΝΣIΠΑΓΧΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 2X20 ΛΗΣΡΑ 

29 ΤΓΡΟ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 40 ΛΗΣΡΑ 

20 ΠΡΔΗ ΔΠΑΦΧΝ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 12 ΣΔΜ. 

21 ΑΝΣΗΠΑΓΧΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 24 ΣΔΜ, 

22  ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ 1 ΒΑΡΔΛΗ 

23 ΠΑΡΑΦΛΟΤ 1 ΒΑΡΔΛΗ 

24 ΑΝΣΗΒΗΧΣΗΚΑ – ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 750 gr θαη άλσ 50 ΣΔΜ. 

 

2. Ζ ποξμήθεια ςχμ ειδώμ κασρίμχμ ατξοά ςα ενήπ: 

 Οεςοέλαιξ Ηέομαμρηπ 
 Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ 
 Βεμζίμη Αμϊλσβδη 
 Κιπαμςικά 
Ξ ποξμηθεσςήπ θα ποέπει μα δηλόμει ϊςι η πξιϊςηςα ςχμ σγοόμ κασρίμχμ θα είμαι 
ρϋμτχμη ποξπ ςιπ ποξδιαγοατέπ ςξσ Γεμικξϋ Υημείξσ ςξσ Ιοάςξσπ και ςχμ 
Ιοαςικόμ Δισλιρςηοίχμ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ’ 
 
 
 

ΔΣΥΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8/2016 
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Α. ΡΞΘΥΔΘΑ ΣΟΞΦΖΤΘΞΣ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 
 
 
 

ΔΑΘΠΘΙΖ ΔΟΩΜΣΛΘΑ  

ΔΑΘΠΘΙΖ ΛΞΠΤΖ  

ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ  

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ ΜΞΛΘΛΞΣ 
ΔΙΟΠΞΡΩΟΞΣ 

 

Α.Τ.Λ. – Δ.Ξ.Σ.  

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ, .Ι.  

ΟΞΚΖ  

ΜΞΛΞΡ  

ΖΚΔΤΩΜΞ / ΤΑΝ / E-MAIL  

 
 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΔΘΡ ΔΟΘΟΚΔΞΜ 
ΟΠΑΖΠΘΩΜ 
(αμ σπάουξσμ) 

 

 
 
 
 
Ζμεοξμημία: ………………  Για ςξμ σπξφήτιξ Αμάδξυξ 
  

Στοαγίδα / Υπξγοατή 
  Ξμξμαςεπώμσμξ 

Μξμίμξσ Δκποξρώπξσ 
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ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΑΟΞΣΟΩΡΖΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 
 

Αμαγοάφςε ρςξ αμςίρςξιυξ πεδίξ ςξ ποξρτεοόμεμξ πξρξρςό (%) έκπςχρηπ επί 
ςηπ εκάρςξςε μέρηπ ςιμήπ λιαμικήπ πώληρηπ (ςα ρκιαρμέμα πεδία δεμ έυξσμ 
αμςικείμεμξ ποξρτξοάπ). 
 

 ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΞ ΟΞΡΞΡΞ ΔΙΟΩΡΖΡ 

 % ΞΚΞΓΠΑΤΩΡ 

Οεςοέλαιξ 
Ηέομαμρηπ 

  

Οεςοέλαιξ 
Ιίμηρηπ 

  

Βεμζίμη 
Αμόλσβδη 

  

 
Για ςημ ποξμήθεια Κιπαμςικώμ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ  Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ    
 

Α/Α ΔΘΔΞΡ ΟΞΡΞΖΑ ΘΛΖ ΟΞΡΞΡΞ 
ΔΙΟΩΡΖΡ 

1 ΛΑΓΗ  20/50 Βαξέσλ  νρεκάησλ CF4 θ’ άλσ 
1 ΒΑΡΔΛΗ 

 (205 ΛΗΣΡΑ) 

  

2 
ΛΑΓΗ  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ATF CATTERPILLAR 
TO-2, DEXTRON DX III, ALLISON C3 

1 ΒΑΡΔΛΗ 
  

3 ΛΑΓI  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ  SAE T-68 2 ΒΑΡΔΛΗΑ   

4 ΛΑΓΗ  10/40 Volvo VDS3 SAE 2 ΒΑΡΔΛΗΑ   

5 ΛΑΓΗ  10/40 SAE E5-E7 EURO 5 1 ΒΑΡΔΛΗ   

6 
ΛΑΓΗ  15/40 SAE Βαξέσλ νρεκάησλ CF4 θ’ 
άλσ 

2 ΒΑΡΔΛΗΑ 
  

7 ΛΑΓΗ 10/30 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ - ΑΕΜΑΝ 1 ΒΑΡΔΛΗ   

8 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  80/90  GL-5 1 ΒΑΡΔΛΗ   

9 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  75/90 API GL-5 2Υ20 ΛΗΣΡΑ   

10 ΓΡΑΟ ΚΛΑΖ NLGI - 3 1 ΒΑΡΔΛΗ   

11 ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ 20 ΛΗΣΡΑ   

12 ΑΝΣΗBLUE 10Υ10 ΛΗΣΡΑ    

13 ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΑ 400ml 15 ΣΔΜ.   

14 ΠΡΔΗ ΓΡΑΟΤ 400ml 15 ΣΔΜ.   

15 ΓΡΑΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ (ΡΟΤΛΔΜΑΝ) 15 kG   

16 ΦΛΑΣΕΟΚΟΛΛΑ 250gr 15 TEM.   

17 ΠΡΔΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΡΔΝΧΝ 400ml 15 TEM.    

18 ΤΓΡΟ ΑΝΣIΠΑΓΧΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 2X20 ΛΗΣΡΑ   

29 ΤΓΡΟ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 40 ΛΗΣΡΑ   

20 ΠΡΔΗ ΔΠΑΦΧΝ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 12 ΣΔΜ.   

21 ΑΝΣΗΠΑΓΧΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 24 ΣΔΜ,   

22  ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ 1 ΒΑΡΔΛΗ   

23 ΠΑΡΑΦΛΟΤ 1 ΒΑΡΔΛΗ   

24 
ΑΝΣΗΒΗΧΣΗΚΑ – ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 750 gr θαη άλσ 

50 ΣΔΜ. 
  

   ΛΔΠΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ    

  Τ.Ο.Α  24%   

  ΡΣΜΞΚΞ   

 
 
Ρημείχρη : Ξ ποξμηθεσςήπ με ςημ καςάθερη ςηπ ποξρτξοάπ σπξυοεξϋςαι μα καςαθέρει και 
ςα απαοαίςηςα πιρςξπξιηςικά πξσ θα απξδεικμϋξσμ ϊςι ςα λιπαμςικά πξσ θα ποξμηθεϋρει 
πληοξϋμ ςιπ απαιςξϋμεμεπ ποξδιαγοατέπ και είμαι Α’ πξιϊςηςαπ ( και  ϊυι αμακσκλχμέμξ). 
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Λε ςημ παοξϋρα Ξικξμξμική Οοξρτξοά απξδέυξμαι αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ 
ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. Ζ Οεοιτέοεια Αςςικήπ έυει δικαίχμα μα σπαμαυχοήρει απϊ 
ςημ ποξμήθεια, μα ςημ μειόρει ή μα ςημ ακσοόρει και, ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη, 
ξσδεμία απαίςηρη ξικξμξμική ή άλλη δεμ έυχ. Λε ςημ παοξϋρα Ξικξμξμική 
Οοξρτξοά, δηλόμχ ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ, πξσ ποξρτέοχ, επί ςηπ εκάρςξςε 
διαμξοτξϋμεμηπ ΛΔΡΖΡ ΚΘΑΜΘΙΖΡ ΘΛΖΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ καςά ςημ ημέοα παοάδξρηπ ςξσ 
είδξσπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ Οαοαςηοηςήοιξ ιμόμ Σγοόμ Ιασρίμχμ ςξσ Σπξσογείξσ 
Αμάπςσνηπ & Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, ρςημ ηλεκςοξμική διεϋθσμρη 
http://www.fuelprices.gr. Ζ ΛΔΡΖ ΚΘΑΜΘΙΖ ΘΛΖ πεοιλαμβάμει ςξμ Τ.Ο.Α. 24% . 
(άοθοξ 63 ςξσ Μ.4257/2014, ΤΔΙ Α’ 93/14-04-2014). 
Οέοαμ ςηπ ςιμήπ πξσ θα ποξκϋφει μεςά ςημ αταίοερη ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ 
πξρξρςξϋ έκπςχρηπ καμία απαίςηρη, ξικξμξμική ή άλλη δεμ έυχ, απϊ ξπξιαδήπξςε 
αιςία (αϋνηρη ςιμήπ, αϋνηρη τξοξλξγίαπ ή ειρτξοόμ, μεςατξοικέπ δαπάμεπ κ.λπ.), 
απϊ ςημ Οεοιτέοεια Αςςικήπ μέυοι ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ’ 
 
 

 
 

ΡΥΔΔΘΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 

Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

    

   Καζηνξηά, ……. - ……. - 2016 

   Αξηζκ. Πξση.     
    

    

 

 
 
 

ύμβαζη ποζού ………….. ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. για ηην  
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ Π.Δ. ΚΑΣΟΡΙΑ» 

 
 
ηε Καζηνξηά ζήκεξα ηελ …………..  εκέξα ………. ηνπ έηνπο ………….., κεηαμύ ησλ: 
 
1) Σεο εδξεύνπζαο ζηε Καζηνξηά, Γηνηθεηήξην, Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Μακεδονίαρ, λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο 

από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θ.  
(εθεμήο ε «Αναθέηοςζα Απσή») 

 
θαη 
 
2) Σεο εηαηξίαο πγξώλ θαπζίκσλ «……………………», λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο από η……. θ. 

………………….., κε έδξα η….. ……………….. κε Α.Φ.Μ. ………………………………………, Γ.Ο.Τ. 
…………………………………., 
(εθεμήο ν «Ανάδοσορ») 

 
 
Έρνληαο ππόςε: 
 

1. ξ Μ.3852/2010 (ΤΔΙ 87 Α΄) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 
Διξίκηρηπ-Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» 

2. ξ Μ.4071/2012 (ΤΔΙ 85 Α΄/11.04.2012) «Πσθμίρειπ για ςημ ςξπική αμάπςσνη, ςημ ασςξδιξίκηρη 
και ςημ απξκεμςοχμέμη διξίκηρη Δμρχμάςχρη Ξδηγίαπ 2009/50/ΔΙ» 

3. ξ Ο.Δ. 146 (ΤΔΙ Α’ 239/27.12.2010) «Ξογαμιρμϊπ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ» 

4. ςξ Μ. 2503/97 «Οεοί διξίκηρηπ, ξογάμχρηπ και ρςελέυχρηπ ςηπ Οεοιτέοειαπ» 

5. ξ Μ.2286/95 (ΤΔΙ Α΄19/01.02.1995) «Οοξμήθειεπ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα και Πσθμίρειπ Ρσματόμ 
Ηεμάςχμ» 

6. ξ Ο.Δ. 118/2007 (ΤΔΙ  Α’ 150/10.07.2007) «Ιαμξμιρμϊπ Οοξμηθειόμ Δημξρίξσ»  

7. ιπ διαςάνειπ ςξσ Ο.Δ. 60/2007 (ΤΔΙ Α’ 64/16-3-2007), με ςξ ξπξίξ έγιμε ποξραομξγή ςηπ 
Δλλημικήπ Μξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 2004/18/ΔΙ «Οεοί ρσμςξμιρμξϋ ςχμ διαδικαριόμ 
ρϋμαφηπ Δημϊριχμ Ρσμβάρεχμ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ», ϊπχπ ιρυϋει 

8. ξ Μ. 2362/95 (ΤΔΙ Α’ 247 /27.11.1995) «Οεοί Δημξρίξσ Κξγιρςικξϋ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ 
κοάςξσπ και άλλεπ διαςάνειπ».  

9. ξ Μ.Δ. 496/1974 «Οεοί Κξγιρςικξϋ ςχμ Μξμικόμ Οοξρόπχμ Δημξρίξσ Δικαίξσ» (ΤΔΙ 
Α’204/19.07.1974) 

10. ξ Μ. 3871/2010 (ΤΔΙ Α’141/17.08.2010) «Δημξριξμξμική Διαυείοιρη και Δσθϋμη» αο. 21 παο. 2 
«Άοθοξ 21 Αμάληφη σπξυοεόρεχμ» 

11. ξ Ο.Δ. 113/2010 (ΤΔΙ Α΄194/22.11.2010) «Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ» 
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12. ημ αοιθμ. 35130/739 (ΤΔΙ Β’ 1291/11.08.2010) Απϊταρη Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ «Αϋνηρη ςχμ 
υοημαςικόμ πξρόμ ςξσ άοθοξσ 83 παο. 1 ςξσ Μ. 2362/95 για ςη ρϋμαφη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ πξσ 
ατξοξϋμ ποξμήθεια ποξψϊμςχμ, παοξυή σπηοεριόμ ή εκςέλερη έογχμ» 

13. ξ αοιθ. 54601-54576 04.01.2012 έγγοατξ ςξσ Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ «Ιαςόςαςα ϊοια για ςιπ 
δημϊριεπ ρσμβάρειπ ςα ξπξία εταομϊζξμςαι απϊ 01.01.2012» ρϋμτχμα με ςξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΙ) με αοιθμϊ 
1251/2011 πξσ δημξριεϋθηκε ρςξ τϋλλξ L319/43/2-12-2011 ςηπ Δπίρημηπ Δτημεοίδαπ ςχμ Δσοχπαψκόμ 
Ιξιμξςήςχμ πεοί εταομξγήπ ςχμ καςχςάςχμ ξοίχμ. 

14. ιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 3548/2007 (ΤΔΙ Α’ 68/20.03.2007) «Ιαςαυόοιρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ 
ςξσ Δημξρίξσ ρςξ μξμαουιακϊ και ςξπικϊ ϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει 

15. ιπ διαςάνειπ ςηπ αοιθ. 9814 (ΤΔΙ Β’ 1222/20.05.2013) Σπξσογική Απϊταρη «Ιαθξοιρμϊπ 
ημεοήριχμ και εβδξμαδιαίχμ μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα 
καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ» και ςηπ αοιθ. 11463/2013 (ΤΔΙ Β’ 
1393/06.06.2013) ΣΑ με ςημ ξπξία ςοξπξπξιήθηκε και ρσμπληοόθηκε. 

16. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3801/04.09.2009 (ΤΔΙ A’ 163) «Πσθμίρειπ θεμάςχμ ποξρχπικξϋ με ρϋμβαρη 
εογαρίαπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ αξοίρςξσ υοϊμξσ και άλλεπ διαςάνειπ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ 
Δημϊριαπ Διξίκηρηπ» Άοθοξ 46 «Οληοχμή δαπάμηπ δημξρίεσρηπ» 

17. ξ Άοθοξ 4 παο. 3 ςξσ Μ. 4013/15.09.2011 (ΤΔΙ  Α’ 204/15.09.2011) πεοί «κοάςηρηπ 0,10% ρςιπ 
ρσμβάρειπ για ςιπ λειςξσογικέπ αμάγκεπ ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ» 

18. ιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 5 παο. 1 ςξσ Μ. 4089/2012 (ΤΔΙ Α’ 206/26.10.2012) πεοί Οοξέγκοιρηπ 
δαπάμηπ απϊ ςξμ Γ.Γ. Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

19. ξ Μ. 4013/2011 «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ & Ιεμςοικξϋ 
Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ» (ΤΔΙ 204/Α΄/15.09.2011), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ 
άοθοξ 10 ςξσ Μ. 4038/2012 (Α΄14) & ςξ άοθοξ 238 ςξσ Μ. 4072/2012 (Α΄86). 

20. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 3886/2010 (ΤΔΙ Α΄173) «Δικαρςική ποξρςαρία καςά ςημ ρϋμαφη δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ» 

21. ημ δημξριεσθείρα ρςξ ΤΔΙ Α’ 240/12.12.2012 Οοάνη Μξμξθεςικξϋ Οεοιευξμέμξσ, πξσ 
κσοόθηκε με ςξ Μ. 4111/2013 (ΤΔΙ Α’ 18) - πεοί αομξδιξςήςχμ διαδικαρίαπ αμάδεινηπ ποξμηθεσςόμ-
υξοηγηςόμ 

22. ξ άοθοξ 26 ςξσ Μ. 4024 (ΤΔΙ 226/Α’/27.10.2011) και ςχμ ρυεςικόμ εγκσκλίχμ & απξτάρεχμ 
πξσ εκδϊθηκαμ κας’ ενξσριξδϊςηρη ασςήπ πεοί ρσγκοϊςηρηπ ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςηπ διξίκηρηπ 

23. ξ Μ. 3861/2010 (ΤΔΙ Α΄112/13.07.2010) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική 
αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ 
διαδίκςσξ «Οοϊγοαμμα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» 

24. Ξ Μ.4155/2013 (ΤΔΙ120/A/29-5-2013)«Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 
άλλεπ Διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Σπξπαοάγοατξ Ρ 20, ςξσ Οοόςξσ Άοθοξσ ςξσ Μ. 
4254/2014 (ΤΔΙ 85/Α/7-4-2014) 

25. Ζ Σ.Α. Ο1/2390/16-10-2013 (ΤΔΙ 2677/Β/21-10-2013) «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ 
λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)» 

 
26. Ζ με αοιθμ. ποχς. Ο1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΘΙΤ-ΟΦ5) εγκϋκλιξπ με θέμα «Δμημέοχρη για ςξ 

Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 
 

27. ξ Μ. 4412/16 «Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ, (ποξραομξγή ρςιπ 
Ξδηγίεπ 2014/24/Δ θαη 2014/25/Δ) 

 

28. ξ γεγξμϊπ ϊςι ξι ποξμήθειεπ κασρίμχμ εναιοξϋμςαι απϊ ςημ σπξυοέχρη έμςανηπ ρςξ ΔΟΟ 

29. ξ γεγξμϊπ ϊςι ξι Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ εγγοάτξσμ ρε 
νευχοιρςέπ πιρςόρειπ (καςά Διδικϊ Τξοέα και ΙΑΔ) ρςξμ εγκεκοιμέμξ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Οεοιτέοειαπ, 
ςιπ ϊμξιεπ ή ξμξειδείπ δαπάμεπ πξσ ςιπ ατξοξϋμ  

30. ημ με αοιθμϊ 2328/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΔ27ΚΦ-3ΖΕ) και 1495/16 (ΑΔΑ:73Ο37ΚΦ-2Ζ4) απϊταρη ςηπ 
Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ «Ρσγκοϊςηρη ρσλλξγικόμ ξογάμχμ πξσ 
ατξοξϋμ ςιπ διαδικαρίεπ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ πξσ διεμεογεί η Διεϋθσμρη 
Διξικηςικξϋ/Ξικξμξμικξϋ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ για ςξ έςξπ 2016» 
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31. ημ αμάγκη για ποξμήθεια πεςοελαιξειδόμ για ςξ έςξπ 2017 για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ 
θέομαμρηπ και κίμηρηπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ και ςχμ Μ.Ο. υχοικήπ ςηπ αομξδιϊςηςαπ και 
ςημ μελέςη ςηπ Δ/μρηπ ευμικόμ Έογχμ. 

32. ημ με αοιθ. 1311/16 (ΑΔΑ:) απϊταρη ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ 
Λακεδξμίαπ πεοί έγκοιρηπ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ  

33. ιπ με αοιθ. 3145/11-10-16 απϊταρη αμάληφηπ και 99776/4249/22-07-2016 απϊταρη 
ποξδέρμεσρηπ. 

34. ημ με αοιθ.1880/16 (ΑΔΑ: ΦΔΜΣ7ΚΦ-9ΦΒ) με ςημ ξπξία εγκοίμεςαι η Διεμέογεια ςξσ 
αμχςέοχ Διαγχμιρμξϋ. 

35. ξ με αοιθ ποχς. 70532/2990/27-05-2016 έγγοατξ ςηπ σπηοερίαπ μαπ ποξπ ςα Μ.Ο. για 
ςημ απξρςξλή ρςημ σπηοερία μαπ ςχμ ρυεςικόμ αμαλήφεχμ. 

 

 

 

. 

 

 
ζπλνκνινγνύλ, ζπκθσλνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα εμήο: 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ, ππό ηνπο εμήο εηδηθόηεξνπο όξνπο: 
1.1. Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ύκβαζεο είλαη ε ππομήθεια πεηπελαιοειδών, για ηιρ ανάγκερ ηηρ Πεπιθέπειαρ 
Γςηικήρ Μακεδονίαρ και ειδικόηεπα ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Καζηοπιάρ. 
1.2. Η πξνκήζεηα θαη νη ππνζηεξηθηηθέο απηήο ππεξεζίεο, ζα πινπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πξνθήξπμεο ηνπ έξγνπ, ηελ θαηαηεζεηκέλε από ηνλ Αλάδνρν πξνζθνξά, θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηνπο γεληθνύο 
όξνπο ηνπ Ν.4412/16 γηα όζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. 
Σα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ δηαπηζηώλεηαη θαη ειέγρεηαη από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ε πινπνίεζή ηνπ, είλαη: 
I. Σα είδε & νη πνζόηεηεο ηεο πξνκήζεηαο 
II. Η πξνζθεξόκελε έθπησζε 
ΙΙΙ. Η εθάζηνηε κέζε ιηαληθή ηηκή πώιεζεο 
1.4. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ππεύζπλνο εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηώλ από ηελ πιεπξά 
ηνπ Αλαδόρνπ, ν ……………………, ν νπνίνο είλαη αξκόδηνο γηα ηελ ππνβνιή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εθ κέξνπο 
ηνπ Αλαδόρνπ όισλ ησλ παξαδνηέσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νκαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ησλ πξνκεζεηώλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζύκθσλα θαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη ηα 
ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ, ηα νπνία απηή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαπηύμεη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: 
2.1. Σα ζπκβαηηθά έγγξαθα ηεο παξνύζαο είλαη: 
α) ύκβαζε 
β) Γηαθήξπμε – Αλαιπηηθό Σεύρνο Πξνθήξπμεο 
γ) Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ 
δ) Καηαθπξσηηθή απόθαζε 
2.2. Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο απηήο είλαη δπλαηή κόλν κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξώλ θαη γίλεηαη 
απνθιεηζηηθά κε έγγξαθν/α πνπ ππνγξάθεηαη/νληαη από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 
2.3. Η παξνύζα ύκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη θάζε κεηάθξαζή ηεο ζε άιιε γιώζζα ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα πιεξνθνξηαθνύο ζθνπνύο. 
2.4. Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ε παξαβίαζε ελόο εμ απηώλ κπνξεί λα έρεη 
σο ζπλέπεηα ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 8 & 9 θαησηέξσ. 
2.5. Οπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε, δήισζε, αλαθνίλσζε, δηεπθξίληζε, εξώηεζε-απάληεζε θιπ. ηνπ Αλαδόρνπ 
Φνξέα πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη αληίζηξνθα, πξέπεη λα γίλεηαη κόλν εγγξάθσο θαη λα απνζηέιιεηαη 
ηαρπδξνκηθώο ή κε courier ή κε ηειενκνηνηππία είηε λα παξαδίδεηαη δηα ρεηξόο, πξνθεηκέλνπ ην πεξηερόκελό ηνπο 
λα είλαη δεζκεπηηθό γηα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, απνθιεηόκελεο ξεηώο νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο 
επηθνηλσλίαο. Δμαηξνύληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζην πιαίζην 
ηεο ειεθηξνληθήο δηαζύλδεζεο ησλ αλαδόρσλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
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3.1. Σν ζπκβαηηθό έξγν ζα πεξαησζεί θαηά ηελ πεξίνδν από ηην ςπογπαθή ηηρ παπούζαρ και για ένα έηορ ή 
μέσπι εξανηλήζεωρ ηος πποϋπολογιζμού ηηρ.. 
Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηζρύνο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο (ή παξαπάλσ ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο) από ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηώλ κε ηνπο ίδηνπο 
όξνπο, κεηά ηελ έγγξαθε ζπκθσλία κε ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή πνπ ζα θαηαθπξσζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο 
παξνύζεο δηαθήξπμεο. 
3.2 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ν Αλάδνρνο πξνζθόκηζε Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% 
(άλεπ ΦΠΑ) ηεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Τπνέξγνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΙΜΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

 Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ (24%)  

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

 

Οη ηηκέο είλαη εθηηκώκελεο βάζεη ηξερνπζώλ ηηκνινγηαθώλ δεηθηώλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 8/2016 Γηαθήξπμεο 
θαη ηεινύλ ππό αλαπξνζαξκνγή, αλαιόγσο ηεο δηαθύκαλζεο πνπ πθίζηαληαη νη κέζεο ηηκέο ιηαληθήο πώιεζεο 
ζηνλ αληίζηνηρν Ννκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
Σν ζπκβαηηθό θόζηνο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αληίζηνηρε θαηαθπξσζείζα % έθπησζε ζηε κέζε ιηαληθή ηηκή 
πώιεζεο ε νπνία ζα είλαη ζηαζεξή γηα όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ, λα απμνκεηώζεη ηηο ζρεηηθέο 
πνζόηεηεο κέζα ζην ζπκβαηηθό ρξόλν θαη ην ζπκβαηηθό πνζό, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα κέζε ηηκή 
ιίηξνπ. Δπίζεο, δύλαηαη λα πξνκεζεπηεί ρακειόηεξε ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο πνζόηεηαο, εληόο ησλ λνκίκσλ 
νξίσλ πνπ νξίδνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία όπσο θαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο πνζόηεηεο θαηαλάισζεο 
κεηαμύ ησλ δύν εηώλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ζα γίλεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ πνζνύ. 
ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη πιήξσο ηα πξνβιεπόκελα έμνδα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηώλ. 
Η πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά κε ηελ πξόνδν εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηώλ αθνινπζνύκελεο ηεο 
δηαδηθαζίαο, από ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζύκθσλα κε ηελ 
θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο δαπαλώλ από ηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε ηεο πξνεγνύκελεο πξνζθόκηζεο από ηνλ αλάδνρν ησλ απαηηνύκελσλ από ην Νόκν 
δηθαηνινγεηηθώλ. 

- Πξσηόθνιιν/απνδεηθηηθό παξαιαβήο θαπζίκσλ. 
- Σηκνιόγην ηνπ αλαδόρνπ εηο ηξηπινύλ πνπ λα θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
- Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ αλαδόρνπ, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
- Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 

Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
- Δθόζνλ ε ζύκβαζε πξνέθπςε από  δηαγσληζκό, νη θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ γηα ηελ 

θίλεζε ησλ ππεξεζηαθώλ απηνθηλήησλ (εθηόο κεραλεκάησλ έξγνπ) βαξύλνπλ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο θαζώο, ζύκθσλα κε ην Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α’ 85/11.04.2012) ζην Άξζξν 6, παξ. 15, 
«Σηοσς διαγωνιζμούς για ηην προμήθεια κασζίμων για ηην κίνηζη ηων σπηρεζιακών ασηοκινήηων οι 
κραηήζεις σπέρ αζθαλιζηικών ηαμείων επιβαρύνοσν ηην αναθέηοσζα αρτή». 

Ο Αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. 
 
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξύθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη 
επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε από ηνλ εξγνιάβν ή ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξύρζεθε 
αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ (Ν.3801/04.09.2009 -ΦΔΚ A’163- 
Άξζξν 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοζίεσζης»). 
ηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζνύλ πιένλ ηνπ ελόο (1) Αλάδνρνη, ε δαπάλε επηκεξίδεηαη θαηά πνζνζηηαία 
αλαινγία κε ην ζπκβαηηθό θόζηνο ή ην ύςνο ηεο εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ηόζν ε 
αξρηθή όζν θαη ε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία απνβνύλ άγνλεο, ηα έμνδα δεκνζηεύζεσλ βαξύλνπλ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΓΙΑΚΡΙΣΑ ΔΙΓΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
Οη παξερόκελεο πξνκήζεηεο πνπ ζπκθσλνύληαη κε ηελ παξνύζα, αθνξνύλ ηηο εμήο δεκόζηεο ππεξεζίεο: 
 
ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ 
Πεηξέιαην 

Θέξκαλζεο 
Πεηξέιαην 
Κίλεζεο 

Βελδίλε 
Ακόιπβδε 

Ληπαληηθά 

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ (LT) LT    

ΚΑΣΑΚΤΡΩΘΔΙΑ (%) ΔΚΠΣΩΗ ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

%    
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ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

€    

ΦΠΑ (24%) €    

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΜΠ. 
ΦΠΑ 

€    

 
-ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΟΔ ΦΟΡΔ ΚΡΙΘΔΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ- 

 
 

Σα αλαγξαθόκελα ιίηξα είλαη ελδεηθηηθά θαζώο απηά πξνθύπηνπλ από ηελ εθάζηνηε ηηκή ιίηξνπ. 
Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεύζεη ηα σο άλσ είδε κέρξη πνζνύ ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο αλά είδνο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Η πξνκήζεηα αθνξά ηα εμήο: 

ΔΙΓΗ ΚΑΤΙΜΩΝ 
- Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 
- Πεηξέιαην Κίλεζεο 
- Βελδίλε Ακόιπβδε 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
Η πνηόηεηα ησλ πγξώλ θαπζίκσλ ζα είλαη ζύκθσλε πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ 
Κξάηνπο θαη ησλ Κξαηηθώλ Γηπιηζηεξίσλ. 
ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Η παπάδοζη θα γίνεηαι ημημαηικά αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ παξαιεπηώλ κε επζύλε, 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή θαηόπηλ παξαγγειίαο από ηηο ελδηαθεξόκελεο γηα ηελ πξνκήζεηα 
Τπεξεζίεο: 
 Για ηα καύζιμα θέπμανζηρ: 
ζηηο απνζήθεο ησλ ππεξεζηώλ, ζε εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 48 
σξώλ από ηελ εηδνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν. 
 Για ηα καύζιμα κίνηζηρ: 
Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ, γηα ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηδξπκάησλ, ζα γίλεηαη από ηα πξαηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή. 
Σα πξαηήξηα δηαλνκήο θαπζίκσλ θίλεζεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληόο εύινγεο απόζηαζεο από ηηο 
αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ησλ ππό πξνκήζεηα ππεξεζηώλ. Ο ππνςήθηνο αλαγξάθεη ηε δηεύζπλζε ηνπ 
πξαηεξίνπ/σλ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ πξνκήζεηα. 
ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ν πξνκεζεπηήο ζα παξαιείςεη λα παξαδώζεη θαύζηκα πνπ 
ηνπ παξαγγέιζεθαλ θαη παξαδώζεη απηά κε θαζπζηέξεζε ε Τπεξεζία κπνξεί λα πξνκεζεπηεί απηά 
από ην ειεύζεξν εκπόξην νπόηε θαη ε ηπρόλ επηπιένλ δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαη’ απηήο 
ηνπ ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαζώο θαη θάζε άιιε πξόζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε γηα ηελ αηηία απηή ζα 
βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ. Απηό ζα γίλεη κε ζρεηηθή απόθαζε 
αλεμάξηεηα από ηηο θπξώζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ θαηά ηνπ 
Πξνκεζεπηή γηα ηνλ ίδην ιόγν. 
ε πεξίπησζε δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (ρηόληα, πιεκκύξεο, θ.ιπ.) ηα εθρηνληζηηθά κερ/ηα 
κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη θαύζηκα ζηνλ ηόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 
ΠΟΟΣΙΚΗ-ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξνκεζεπνκέλσλ πγξώλ θαπζίκσλ ζηηο έδξεο ησλ Τπεξεζηώλ 
ζα γίλεηαη από Δπηηξνπέο πνπ ζα ζπζηαζνύλ κε επζύλε ησλ παξαιεπηξηώλ Τπεξεζηώλ. 
ε πεξίπησζε πνηνηηθώλ δηαθνξώλ, αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα γίλεηαη από ηελ 
θαηά ηόπν αξκόδηα Γηεύζπλζε Υεκηθώλ Τπεξεζηώλ. 
ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη δπζρέξεηα ζηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ γηα ηελ νπνία όκσο δελ 
επζύλεηαη ν πξνκεζεπηήο (π.ρ. απεξγίεο θ.ιπ.),ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεύεη ηηο 
Γ.Τ. θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. κε πγξά θαύζηκα θαηά πξνηεξαηόηεηα. 
Αλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε θαζίζηαηαη αδύλαηε ε πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ ηόηε παξέρεηαη 
δπλαηόηεηα ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηα Ιδξύκαηα λα πξνκεζεύνληαη ηα θαύζηκα από ην ειεύζεξν εκπόξην. 
H Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ Ν.2286/95 & ην Π.Γ.118/2007 
θπξώζεηο, γηα θάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο από ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη θαηόπηλ 
γλσκνδόηεζεο ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. 
Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εθρώξεζε ελ όισ ή ελ κέξεη ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν ζε ηξίηνπο. 
 
 

16PROC005588159 2016-12-16



56 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΤΡΩΔΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
1. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν αλάδνρνο αδηθαηνινγήησο παξαβαίλεη ή ακειεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ππόθεηηαη ζε 
πξόζηηκν πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α., αλάινγα κε ηε βαξύηεηα θαη 
ηε ζπρλόηεηα ηεο παξάβαζεο, κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο. 
2. ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο κε 
απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ θαη ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ 
1. Ο αλάδνρνο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ή ηε ζύκβαζε όηαλ: 

α. Η ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη πξνκήζεηεο δελ εθηειέζηεθαλ κε επζύλε ηνπ Γεκνζίνπ. 
β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 

2. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε, επηβάιιεηαη κε απόθαζε 
ηνπ αξκόδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ε θύξσζε ηεο 
θαηάπησζεο νιηθήο ή κεξηθήο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαηεηέζε από ηνλ αλάδνρν ε κε αξηζκό ………. εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ύςνπο …………………… € (νινγξάθσο), κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ 
……………………… κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηζρύνο θαηόπηλ απινύ εκπξόζεζκνπ αηηήκαηνο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ηεο Σξάπεδαο «………………………………». 
Η εγγύεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηώλ. 
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4412/16, ηνπο όξνπο ηεο κε αξηζκό 8/2016 
Γηαθήξπμεο θαη ηνπο όξνπο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ. 
Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρόλ πξνθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, αξκόδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζή ηεο 
ζπκθσλείηαη πσο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ηα δηθαζηήξηα ηεο Καζηνξηάο. 
 
 
 

Η ζύκβαζε απηή ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε ζε ηξία (3) πξσηόηππα ηεύρε. 
 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 
 

ΓΙΑ ΣΟΝ  ΑΝΑΓΟΥΟ 

  

ζθραγίδα/σπογραθή 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ε’ 

 
 

ΣΟΞΟΞΘΖΛΔΜΞ ΔΜΣΟΞ ΣΟΔΣΗΣΜΖΡ 
ΔΖΚΩΡΖΡ (ΔΣΔ) 
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            ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
5
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

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

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

 

 

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

(αθ) 
- Ολνκαζία: Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καζηνξηάο –Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 5005 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: 52200 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Μαξία Νάηζηνπ 

- Σειέθσλν: 2467350279 

- Ηι. ηαρπδξνκείν:d_oikonomikon@kastoria.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν: http://kastoria.pdm.gov.gr/ 

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

[24951100-6]-Ληπαληηθά, [09134100-8]-Πεηξέιαην ληίδει, [09135100-5]-Πεηξέιαην ζέξκαλζεο, [09132100-

4]-Ακφιπβδε βελδίλε 

  Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε πξνκήζεηεο,: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ Π.Δ. 

ΚΑΣΟΡΙΑ» 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [λαη] 

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

 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

                                                           
5
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο 

(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ  
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Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
6
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
7
; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 

ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο 

VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν
8
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

 

Δάλ όρη: 

 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ ,φλνκα θαη επψλπκν ,φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη 

7
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ 

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 

νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

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

ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

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

απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 

43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 
8
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε ,εάλ ππάξρνπλ ,αλαθέξνληαη ζηε πηζηνπνίεζε 
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ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 

 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο
9
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
10

  

                                                           
9
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ε θνηλνπξαμίαο ε άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο 
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Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV   

[]Ναη []Όρη 

 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, 

είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V 

γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
11

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
12

· 

2. δσξνδνθία
13

·
14

 

3. απάηε
15

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
16

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
17

· 

                                                                                                                                                                      
10

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

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ 

ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη 

ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλόηεηεο.” 
11

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
1212

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

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 

42). 
13

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

“δηαθζνξά”. 
14

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ 

C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 

(ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ 

Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 

αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
15

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

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ 

ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
1616

  Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 

2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο 

απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
17

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

16PROC005588159 2016-12-16



62 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
18

. 

 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ
19

 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 

 

 

 

 

[……][……][……][……]
20

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
21

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά 

θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],ζεκείν-(-α): [   ],ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
22

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
23

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
24

: [……] 

 

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

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο [] Ναη [] Όρη  

                                                                                                                                                                      

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 
18

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
19

 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

(Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
20

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη 
21

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
22

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
23

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά 

ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
24

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

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

ιήθζεθαλ.  
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ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
25

, ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;
26

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 

 

[……][……][……]
27

 

 

 

 

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

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ
28

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

                                                           
25

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
26

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

ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο 

ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 

απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

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

ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
27

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη 
28

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

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
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[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
29

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 

ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
30 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
31

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

                                                           
29

 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

 
30

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
31

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 

αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
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Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
32

, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
33

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
34

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
 

 

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

θνξέαο δειψλεη φηη:  

Α: Καταλλθλότθτα 

                                                           
32

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 
33

 Πξβι άξζξν 48 
34

 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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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 

εγκατάςταςισ35
; 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 *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

 

                                                           
35

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από 

νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα απηό. 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Δεν απαιτοφνται από τθν διακιρυξθ. 
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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: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τισ ακόλουκεσ εγκαταςτάςεισ (πρατιρτια) 
και τεχνικό εξοπλιςμό (οχιματα, βυτιοφόρα) 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 
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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 

Δεν ηθτοφνται ςτθ διακιρυξθ 
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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: 

 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Δεν απαιτοφνται από τθν διακιρυξθ 

 

 

 

 

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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται36, 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 δωρεάν37. 
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): *……+    
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

64Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 

παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, 

ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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