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Ιεπθάδα 25 Λνεκβξίνπ 2019 
 

ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ 
 

        Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκεζεπηή πγξψλ θαπζίκσλ κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, πξνο θάιπςε αλειαζηηθψλ 
αλαγθψλ θίλεζεο ηνπ κεραλνθίλεηνπ ζηφινπ ηεο Γηεχζπλζεο 
Αζηπλνκίαο Ιεπθάδαο θαη ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ επηρεηξνχλ 
ζηελ πεξηθέξεηά ηεο, πξνο ην ζθνπφ απνθπγήο αθηλεηνπνίεζεο απηνχ 
θαη αδπλακίαο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο θαη ηάμεο, βαζηθψλ αξρψλ 
ηεο απνζηνιήο ηνπ ζψκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ην έηνο 
2020. 
        Θξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο δηακνξθνχκελεο κέζεο 
εβδνκαδηαίαο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ Λνκφ 
Ιεπθάδαο φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ 
Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 
θαη πηζηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 
Λήζσλ κε ηελ έθδνζε κεληαίνπ δειηίνπ ηηκψλ. 
 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 74.300,00 € 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 
Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΙΔΘΑΓΑΠ 

Έχοντας υπόψη: 

1. ηηο δηαηάμεηο 

α. Σσλ άξζξσλ 24, 66 θαη 68 ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θιπ» (Α 143), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην 

λ. 4337/15 (Α 129). 

β. Σνπ Λ.2800/2000, ηνπ π.δ. 178/2014, ηνπ λ. 1481/1984 άξζξν 20, ηα άξζξα 65, 66, 77, 100 θαη 131 ηνπ λ.4270/2014, λ. 3886/2010, λ. 

4412/2016, π.δ. 394/1996 θαη λ. 2685/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ – ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, ζε ζπληξέρνπζα πεξίπησζε. 

γ. Σνπ π.δ. 80/2016 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο (Α 145). 

δ. Σνπ π.δ. 131/2016 «χζηαζε Γ.Δ.Δ.Π.Γ.» (Α 235). 

ε. Σνπ άξζξνπ 6 " Θαηαλνκή πφξσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο" ηνπ λ.2452/1996 "Ρχζκηζε 

ζεκάησλ πξνζθπγψλ θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1975/1991 θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α'-283), φπσο ηζρχνπλ. 

δ. Σνπ Λ.2859/2000, άξζξν 27 ‘’Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο’’(Α ́-248), φπσο ηζρχνπλ. 

ε. Σνπ λ. 3861/2010 "Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο" 

ζ. Σνπ Λ.3863/2010, Αξ.68 Παξ.1 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Λ. 4144/2013. 

η. Σνπ Λ .4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α ́) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ηα. Σνπ Λ.4223/2013 (Α.287) άξζξ. 28, θαη αξ.4 Οδεγίαο 2011/7- Τπνπαξάγξαθνο Ε5 πλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ 

Αξρψλ. 

ηβ. Σνπ Λ. 4412/2016 (Α.147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε – ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

ηγ. Σνπ Λ .4249/2014 ‘’Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ..... θαη άιιεο δηαηάμεηο’’ (Α ́-73), φπσο ηζρχνπλ. 

ηδ. Σνπ Λ.4270/2014 ‘’Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο’’ (Α ́-143), φπσο ηζρχνπλ 

ηε. Σνπ Λ. 4281/2014 Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

ηζη. Σνπ Λ.4320/2015 (Α-29)«Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο 

Θπβέξλεζεο θαη ησλ Θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

ηδ. Σνπ Λ.4337/2015 Κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 
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ηε. ΣνπΛ.4364/2016 Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2009/138/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 25εο Λνεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο (Φεξεγγπφηεηα ΗΗ),...... 

θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

ηζ. Σνπ ΠΓ. 184/2009 «χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. 

θ. Σνπ ΠΓ. 178/2014 (Α.281) «Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο». 

θα. Σνπ ΠΓ. 24/2015 (Α.20) απφ 27/01/2015 «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ». 

θβ. Τπ’ αξηζ. 158/2016 απφ 16/11/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πεξί «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 

Τπεχζπλεο Γήισζεο” (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Λ. 4412/2016 (Α ́ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ 

νξίσλ ησλ νδεγηψλ.»(Β ́-3698). 

θγ. Σελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ην λνκφηππν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ ΘΒ 

2. Σελ ππ ́ αξηζκ . ΓΓΟΔ/1/2/243-β απφ 27/09/2017 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ επί ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα» (Β ́3470).  

3.Σελ ππ’ αξηζκ: ΓΓΟΔ/ 4/28-ιζ απφ 7/12/2017 (Β’ 4315) θ.π.α ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε Αξκνδηνηήησλ 

ησλ άξζξσλ 24,26,66,69γ, ηνπ λ. 4270/2014 επί ησλ δαπαλψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ (Σνκέαο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) ζηηο Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (Γ.Τ.Δ.Δ) ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ 

ηνπ Θξάηνπο.  

4. Σελ 7000/1/20/1-δ απφ 24-04-2019 δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Οξηζκφο αλεμάξηεησλ επηρεηξεζηαθψλ 

κνλάδσλ, ππνθεηκέλσλ ή ππαγφκελσλ ζηνλ Φνξέα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαηά ην άξζξν 6 παξ. 2 εδάθην 

γ ́ ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη». 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 7000/1/20/1 απφ 25-04-2019 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Οξηζκφο Γεπηεξεπφλησλ Γηαηαθηψλ, ηνπ 

Δηδ. Φνξέα 1043-201-0000000 «Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο» ( 07-410 «Διιεληθή Αζηπλνκία») έηνπο 2020. 

6. Σελ Τπ’ αξηζκ. 7000/1/20/1-β απφ 25-4-2019 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Κεηαβίβαζε πηζηψζεσλ κέζσ 

επηηξνπηθψλ εληαικάησλ ζηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1043-201-0000000 «Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο» ( 

07-410 «Διιεληθή Αζηπλνκία»), έηνπο 2020. 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 2/18259/ΓΠΓΘ απφ 20-03-2019 έγθξηζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαπι. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΑΓΑ: 

65ΑΡΖ-07Φ). 

8. Σελ Τπ’ αξηζκ. 8001/6/19-δ-2 απφ 27-03-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Δπηηειείνπ / ΑΔΑ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο γηα ην νηθ. έηνο 2020 γηα ηελ Βελδίλε Ακφιπβδε θαη ην Πεηξέιαην θίλεζεο ηεο Γ. Α. Ιεπθάδαο. 

9. Σελ αλάγθε έλαξμεο εληφο 2019 ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο (πεηξέιαην θίλεζεο θαη ακφιπβδε 

βελδίλεο) γηα ηελ θάιπςε αλειαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο θίλεζεο ηνπ κεραλνθίλεηνπ ζηφινπ ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ιεπθάδαο θαη ησλ 

Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ επηρεηξνχλ ζην Λνκφ Ιεπθάδαο, πξνο ην ζθνπφ απνθπγήο αθηλεηνπνίεζεο απηνχ θαη αδπλακίαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ αζθάιεηαο θαη ηάμεο, βαζηθψλ αξρψλ ηεο απνζηνιήο ηνπ ζψκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ην Έηνο 2020» 

10.Σν γεγνλφο φηη κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ παξφληνο αηηήκαηνο δελ έρεη πξνεγεζεί νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

παξνχζαο δαπάλεο. 

11. Σελ αλάγθε κε αηηηνινγία: Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο (ακφιπβδε βελδίλε -CPV: 09132100-4- θαη πεηξέιαην θίλεζεο -CPV: 

09134100-8-) γηα ηελ θάιπςε αλειαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο θίλεζεο ηνπ κεραλνθίλεηνπ ζηφινπ ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ιεπθάδαο θαη ησλ 

Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ επηρεηξνχλ ζην Λνκφ Ιεπθάδαο, πξνο ην ζθνπφ απνθπγήο αθηλεηνπνίεζεο απηνχ θαη αδπλακίαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ αζθάιεηαο θαη ηάμεο, βαζηθψλ αξρψλ ηεο απνζηνιήο ηνπ ζψκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ην Έηνο 2020 ηνπ θνξέα 043-

201-0000000. 

12.Σελ ππ’ αξηζκ. 8055/2/148-ε απφ 09-08-2019 Απφθαζε Πνιπεηνχο Γέζκεπζεο Πίζησζεο (ΑΓΑΚ: 19REQ005423278). 

13. Σελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ην λνκφηππν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ ΘΒ. 

14. Σνπ άξζ. 63 ηνπ Λ.4337/2014 πεξί δηθαηψκαηνο αξλεηηθνχ πνζνζηνχ έθπησζεο. 
 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν  Κ Δ 

 
1. Ξξνθεξύζζνπκε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε πξνζθνξά, κε βάζε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (%) επί ηεο δηακνξθνχκελεο κέζεο εβδνκαδηαίαο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο πγξψλ θαπζίκσλ 
ζηνλ Λνκφ Ιεπθάδαο φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη πηζηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ κε ηελ έθδνζε κεληαίνπ 
δειηίνπ ηηκψλ, γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο πξνο θάιπςε αλειαζηηθψλ αλαγθψλ θίλεζεο ηνπ κεραλνθίλεηνπ 

ζηφινπ ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ιεπθάδαο θαη ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ επηρεηξνχλ ζην Λνκφ Ιεπθάδαο: Γ.Α. 

Ιεπθάδαο & Τθηζηακέλσλ Τπεξεζηψλ έδξαο ηεο, Α.Σ. Διινκέλνπ, Α.Σ. Απνιισλίσλ θαη Α.. Κεγαλεζίνπ, γηα ην ζθνπφ 
απνθπγήο αθηλεηνπνίεζεο απηνχ θαη αδπλακίαο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο θαη ηάμεο, βαζηθψλ αξρψλ ηεο απνζηνιήο ηνπ 

ζψκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α΄ ηεο παξνχζαο, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

- Ζ πξνκήζεηα θαπζίκσλ αθνξά ην έηνο 2020. 
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2. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 παξ. 1 εδάθην (γ) ηνπ Λ.4412/2016, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

αξζξν 43 ηνπ Λ.4605/19, ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο, ήηνη ηελ 05 Γεθεκβξίνπ 

2019. 
 

α. ΡΝΞΝΠ - ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ: 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
ΖΚΔΟΑ ΩΟΑ 

Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Ιεπθάδαο 
Οδφο: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 30  (2νο φξνθνο) 

– Σ.Θ. 31100 Ιεπθάδα 

05-12-2019 Πέκπηε 11:15 π.κ. 

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

επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο. 
γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ εκπξνζέζκσο θαηαηεζεζφκελσλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

(Β΄), απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ είθνζη εκέξεο (120), απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 

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

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

α. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  
β. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.  

γ. πλεηαηξηζκνί.  
δ. Θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ.  

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

κνξθή. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο 
αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 
4. Νη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή γηα ην 

ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ θαη εηδώλ (νιηθή πξνζθνξά) ή γηα όπνηα πόιε (έδξα) επηζπκνύλ (κεξηθή πξνζθνξά) 
κε ηνλ πεξηνξηζκό ησλ είθνζη (20) ρηιηνκέηξσλ αλά έδξα πεξεζίαο. Ξάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ην θξηηήξην 

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

ηηκήο (πξν Φ.Ξ.Α.) ιηαληθήο πώιεζεο αλά είδνο. 
5. Ζ έδξα ηνπ πξαηεξίνπ θαπζίκσλ ηνπ αλάδνρνπ πξνκεζεπηή δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 

είθνζη (20) ρηιηνκέηξσλ (εληφο Λνκνχ Ιεπθάδαο) απφ ηελ έδξα ησλ Τπεξεζηψλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζην πίλαθα ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ (Α΄) [ήηνη: 20ρικ. απφ ηελ πφιε ηεο Ιεπθάδαο (Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 30), 20ρικ απφ ην Βιπρφ Ιεπθάδαο 

θαη 20 ρικ. απφ ηελ Βαζηιηθή Ιεπθάδαο] 

6. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζ’ απηή 
παξαθάησ Παξαξηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ   ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

β. ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΟΗ ΓΔΛΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

γ. ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

δ. ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ-ΘΑΣΑΘΤΡΩΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

ε. ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ 

ζη. ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ 

δ. ΣΤΠΟΠΟΗΖΚΔΛΟ ΔΛΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΩΖ (ΣΔΤΓ) ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

                 
 
 
 

                                                   Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ 
                                                     ΓΑΒΡΗΙΖ ΘΩΛ/ΛΟ 

                                                     ΑΣΤΛΟΚΗΘΟ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ 
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(αλήθεη ζηελ ππ. αξηζ. 8055/1/149-ζ απφ 25-11-2019 απφθαζε/δηαθήξπμε) 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 

Ξεξηγξαθή Ξξνκήζεηαο: 
Ζ πξνκήζεηα αθνξά ην έηνο 2020 θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο πξνο θάιπςε 
αλειαζηηθψλ αλαγθψλ θίλεζεο ηνπ κεραλνθίλεηνπ ζηφινπ ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκίαο Ιεπθάδαο θαη ησλ 
Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ επηρεηξνχλ ζην Λνκφ Ιεπθάδαο: Γ.Α. Ιεπθάδαο  & Τθηζηακέλσλ Τπεξεζηψλ έδξαο 
ηεο, Α.Σ. Διινκέλνπ, Α.Σ. Απνιισλίσλ θαη Α.. Κεγαλεζίνπ, γηα ην ζθνπφ απνθπγήο αθηλεηνπνίεζεο απηνχ θαη 
αδπλακίαο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο θαη ηάμεο, βαζηθψλ αξρψλ ηεο απνζηνιήο ηνπ ζψκαηνο ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο.  
 
Σξνληθή Γηάξθεηα Ξξνκήζεηαο: 
Ζ πξνκήζεηα αθνξά ην έηνο 2020 
 
Ξξνϋπνινγηζζείζα Γαπάλε: 
Δβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα Δπξώ θαη (74.300,00€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). 
 

α/α ΞΖΟΔΠΗΑ 
ΔΗΓΝΠ 

ΘΑΠΗΚΝ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 
ΑΜΗΑ ΠΔ ΔΟΩ (ζπκπεξ. 

Φ.Ξ.Α. 24%) 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΘΑΠΗΚΩΛ ΠΔ 

ΙΗΡΟΑ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ 

1 Γ.Α. Ιεπθάδαο - Δπηηειείν 
Α.Σ. Ιεπθάδαο, Σ.Α. 
Ιεπθάδαο θαη Σ.Σ.  

Ιεπθάδαο   
Έδξα: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 

30 Ιεπθάδα 

Βελδίλε ακφιπβδε 

49.900,00 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 
12.000 

Πεηξέιαην θίλεζεο 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 

20.000 

2 
Α.Σ.Διινκέλνπ θαη Α.. 

Κεγαλεζίνπ  
Έδξα: Βιπρφ Ιεπθάδαο 

Βελδίλε ακφιπβδε 

16.000,00 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 
3.000 

Πεηξέιαην θίλεζεο 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 

10.000 

3 Ιεπθάδαο θαη Α.Σ. 
Απνιισλίσλ  

Έδξα: Βαζηιηθε Ιεπθάδαο 

Βελδίλε ακφιπβδε 
 

8.400,00 
ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 

4.000 

Πεηξέιαην θίλεζεο 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 

4.000 

Πύλνιν: 74.300,00 53.000 

    
ΑΛΑΙΠΖ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ΑΛΑ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ: 
α) Σσλ ππεξεζηώλ έδξαο ηεο Γ.Α. Ιεπθάδαο ζηελ πφιε ηεο Ιεπθάδαο, ηηο αλαγθαίνπζεο πνζφηεηεο βελδίλεο 
ΑΚΟΙΤΒΓΖ & ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΤ ΘΗΛΖΖ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ζαξάληα ελληά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ Δπξώ 
(49.900,00€) γηα ην έηνο 2019 εηδηθφηεξα: 

ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΞΝΠΝ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ΦΞΑ 24% 

ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2019 4.000,00 € 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2019 4.000,00 € 

ΚΑΡΣΗΟ 2019 4.000,00 € 

ΑΠΡΗΙΗΟ 2019 4.000,00 € 

ΚΑΗΟ 2019 4.000,00 € 

ΗΟΤΛΗΟ 2019 4.500,00 € 

ΗΟΤΙΗΟ 2019 4.500,00 € 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2019 4.500,00 € 

ΔΠΣΔΚΒΡΗΟ 2019 4.400,00 € 

ΟΘΣΩΒΡΗΟ 2019 4.000,00 € 

ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2019 4.000,00 € 

ΓΔΘΔΚΒΡΗΟ 2019 4.000,00 € 
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β) Σνπ Α.Ρ.  Διινκέλνπ - Α.Π. Κεγαλεζίνπ ζην Βιπρν Ιεπθάδαο, κε ηηο αλαγθαίνπζεο πνζφηεηεο βελδίλεο 
ΑΚΟΙΤΒΓΖ & ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΤ ΘΗΛΖΖ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δεθαέμη ρηιηάδσλ Δπξώ (16.000,00 €) γηα ην 
γηα ην έηνο 2019 εηδηθφηεξα: 

ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΞΝΠΝ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ΦΞΑ 24% 

ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2019 1.000,00 € 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2019 1.000,00 € 

ΚΑΡΣΗΟ 2019 1.000,00 € 

ΑΠΡΗΙΗΟ 2019 1.000,00 € 

ΚΑΗΟ 2019 1.000,00 € 

ΗΟΤΛΗΟ 2019 1.000,00 € 

ΗΟΤΙΗΟ 2019 2.000,00 € 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2019 3.000,00 € 

ΔΠΣΔΚΒΡΗΟ 2019 2.000,00 € 

ΟΘΣΩΒΡΗΟ 2019 1.000,00 € 

ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2019 1.000,00 € 

ΓΔΘΔΚΒΡΗΟ 2019 1.000,00 € 

 
γ) Σνπ Α.Ρ. Απνιισλίσλ ζηελ Βαζηιηθή Ιεπθάδαο, ηηο αλαγθαίνπζεο πνζφηεηεο βελδίλεο ΑΚΟΙΤΒΓΖ & 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΤ ΘΗΛΖΖ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηώ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ Δπξώ (8.400,00€) γηα ην έηνο 
2020 εηδηθφηεξα: 

ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΞΝΠΝ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ΦΞΑ 24% 

ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2019 600,00 € 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2019 600,00 € 

ΚΑΡΣΗΟ 2019 600,00 € 

ΑΠΡΗΙΗΟ 2019 600,00 € 

ΚΑΗΟ 2019 600,00 € 

ΗΟΤΛΗΟ 2019 700,00 € 

ΗΟΤΙΗΟ 2019 800,00 € 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2019 1.100,00 € 

ΔΠΣΔΚΒΡΗΟ 2019 1.000,00 € 

ΟΘΣΩΒΡΗΟ 2019 600,00 € 

ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2019 600,00 € 

ΓΔΘΔΚΒΡΗΟ 2019 600,00 € 

 
   Οη παξαπάλσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Τπεξεζία, θαζψο έρνπλ ππνινγηζζεί σο 
κέγηζηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ επηρεηξνχλ ζην Λνκφ Ιεπθάδαο: Γ.Α. 
Ιεπθάδαο & Τθηζηακέλσλ Τπεξεζηψλ έδξαο ηεο, Α.Σ. Διινκέλνπ, Α.Σ. Απνιισλίσλ, θαη Α.. Κεγαλεζίνπ, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο.  
      Θαζψο νη παξαγγειίεο ζα εθηεινχληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, είλαη πηζαλφ λα κελ απαηηεζεί λα 
παξαδνζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη εθηηκψκελεο σο κέγηζηεο πνζφηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζε πεξίπησζε πνπ νη 
αλάγθεο δελ επηβάιινπλ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξνθεξπζζφκελσλ πνζνηήησλ ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη 
απνδεκίσζε. 
      Δπίζεο ζε πεξίπησζε κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη απμεκέλσλ αλαγθψλ, είλαη δπλαηφλ λα απμεζνχλ 
νη πνζφηεηεο, κέρξη ηεο εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε είδνπο. 
Ξξνϋπνινγηζκόο Ξνπ Βαξύλεη & Θ.Α.Δ.: 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, Ε.Φ. 1043-201-0000000 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»  ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΣΤΛΟΚΗΑ, 
Α.Λ.Ε. C2410301001 
Πύλνιν Θξαηήζεσλ: 
Βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 
Φόξνο Δηζνδήκαηνο: 
 Θαηά ηελ πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 ηνπ Λ. 
4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο. (1% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ κείνλ ηηο θξαηήζεηο πνπ βαξαίλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή). εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ παξαθξάηεζε αθνξά πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη 
ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
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(αλήθεη ζηελ ππ. αξηζ. 8055/1/149-ζ απφ 25-11-2019 απφθαζε/δηαθήξπμε) 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’ 
ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 
1. Θαηάξηηζε θαη πνβνιή Ξξνζθνξώλ 

1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηνλ Λ.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 
αληίγξαθν) . 
1.2 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε εκέξεο (έηνο 2020). 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε. 
1.3 ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
1.3.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 
1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. (ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ 
ΙΔΘΑΓΑΠ) 
1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο. (8055/1/149-ζ)  
1.3.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. (05-12-2019) 
1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
1.4. Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα 
ηα εμήο: 
1.4.1 Πηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα αθφινπζα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά αξηζ. 92 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζηνηρεία. 
1.4.2. Σα ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε "ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ" (ζρεη.: αξζ.93 ηνπ 
Λ4412/2016). 
1.4.3. Σα ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ 
θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε "ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ". 
- Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζα 
θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. 
1.4.4. Σα ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ, ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε "ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ". 
         Νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ θαη 
εηδώλ(νιηθή πξνζθνξά) θαζώο θαη γηα όπνηα πόιε (έδξα) επηζπκνύλ (κεξηθή πξνζθνξά) κε ηνλ 
πεξηνξηζκό ησλ είθνζη ρηιηνκέηξσλ, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαηεξήκαηνο  Δ΄ 
ρξεζηκνπνηώληαο ην ππόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
1.4.5. Οη επηκέξνπο θάθεινη ησλ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ, ΡΔΣΛΗΘΖΠ θαη ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
1.5. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 
γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε ‘’πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα’’ αλαθέξνληαο ξεηά ζε 
ζρεηηθή δήισζή ηνπ φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο (ζρεη.: αξζ.257 ηνπ Λ.4412/2016) . ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα 
ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
1.6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, 
κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηε ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή 
δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
1.7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. (ζρεη.: αξζ. 100 ηνπ Λ4412/2016) . 
• Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ νξίδεηαη απφ απηή. 
• Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξόζεζκεο . 
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1.7.1. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία . 
-Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
θαζψο, ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. 
-Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα απνζθξαγηζηνχλ είηε ηελ ίδηα εκέξα ζε ζπλέρεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο είηε ζε άιιε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ επηηξνπή (ζρεη.: αξζ.100, 117 ηνπ 
Λ.4412/2016), κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ (ζρεη.: αξζ.93,94 ηνπ Λ.4412/2016) 
1.7.2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξηζνχλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
1.7.3. Όζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξζεθε. 
1.8. Ν πξνζθέξσλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα δειώλεη αλαιπηηθά (είηε κέζα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 
είηε ζηελ ππεύζπλε δήισζε) ηε ζπκκόξθσζε ή απόθιηζε ηεο πξνκήζεηαο ζε ζρέζε κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο. 
1.8.1. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
1.8.2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη, σο Απαξάδεθηε.  
1.9. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ 
δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ 
εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη 
νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα 
ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
1.9.1. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 
1.9.2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 
Κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ηερληθν-νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, 
έπνληαη ηα παξαθάησ ζηάδηα : 
Η. Αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ: Αξρηθψο ε Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηα ππνβιεζέληα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
N.4412/2016 πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηηο θαη’ αξρήλ απνδεθηέο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θαη ελ ζπλερεία γλσκνδνηεί πνηεο 
απφ απηέο (θαη’ αξρήλ απνδεθηέο πξνζθνξέο) είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο. 
ΗΗ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (δχλαηαη λα δηελεξγεζεί είηε ηελ ίδηα εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ είηε ζε 
δηαθνξεηηθή εκεξνκελία θαη ψξα): Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ παξαπάλσ ζηαδίνπ, ε Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ απνδεθηψλ (θαη’ αξρήλ 
θαη ηερληθά) πξνζθνξψλ. 
ΗΗΗ. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αλάδεημε κεηνδφηε: Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε 
Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο κε βάζε ην άξζξν 100 ηνπ λ.4412/2016, 
πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη απηφλ ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 
1.10. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κόλν γηα ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο ηνπ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Α΄ παξνύζαο πξνθήξπμεο, άιισο νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

2. ΡΗΚΔΠ 
2.1. Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο εθαηφ ζηε κέζε ηηκή, ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ηηο 
ηζρχνπζεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη θαη θάζε άιιε δαπάλε ε νπνία ζα απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ 
πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
2.2. Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο 
θαη δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Σ΄ νη πξνζθνξέο ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
2.3. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε 
ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο έθπησζεο επί ηεο κέζεο ηηκήο, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. 
2.4. Τπεξεζία δελ επηβαξχλεηαη, νχηε αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε απέλαληη ζε ηξίηνπο γηα νπνηνδήπνηε έξγν 
ή ππεξεζία πνπ ζα πινπνηεζεί απφ ηπρφλ ππεξγνιάβνπο ηνπ έξγνπ. 
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3. ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ – ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ – ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ 
3.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
νξίδεη ε ζχκβαζε. 
3.2. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο αλ δελ θάλεη 
γλσζηά κε έγγξαθφ ηνπ ζηελ Τπεξεζία, ηα πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλσηέξα βία ζε έλα 5ήκεξν απφ 
ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά θαη ιφγσ ηεο νπνίαο (αλσηέξα βία) αθνινχζεζε ε αδπλακία ηεο γηα νιηθή ή κεξηθή 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε, δελ έρεη δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί ηελ αλσηέξα βία θαη ηα λφκηκα 
δηθαηψκαηά ηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. 
 

4. ΞΙΖΟΩΚΖ 
4.1. Ζ ηηκνιόγεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά (ηελ 31/01/2020 ηελ 29/02/2020 ηελ 
31/03/2020 ηελ 30/04/2020 ηελ 31/05/2020, ηελ 31/06/2020, ηελ 30/07/2020, ηελ 
31/08/2020, ηελ 30/09/2020, ηελ 31/10/2020, ηελ 30/11/2020 θαη ηελ 31/12/2020). Ζ πιεξσκή 
ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ηζφπνζνπ εληάικαηνο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ Γ.Τ.Δ.Δ. Λνκνχ Ιεπθάδαο, 
εληφο ηνπ νξηδνκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην κεηά απφ ηελ δηαβίβαζε 
απφ ηελ Τπεξεζία καο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο γελνκέλεο δαπάλε γηα έιεγρν απφ απηή. Ζ παξαιαβή ησλ 
παξαδνζέλησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο πξνκεζεπφκελεο Τπεξεζίαο πνπ ζα εθηειεί 
ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα, κεηά ηελ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο ζηα 
αλσηέξσ ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα πξνζθνκίδεη ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζηελ Τπεξεζία πνπ θάζε θνξά ζα 
πξνβαίλεη ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ: 
- Σηκνιφγην πψιεζεο  

  - Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο (είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο θεληξηθήο δηνίθεζεο) θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ 

  -Φσηνηππία ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ θαηαζέζεσλ ηνπ αλαδφρνπ φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο IBAN 
θαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ζπλδηθαηνχρνο λα είλαη πξψηνο ζηε ζεηξά) ή πξσηφηππε 
βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ θαη ν αξηζκφο IBAN 
ζπλνδεπφκελα ζε θάζε πεξίπησζε απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ λα βεβαηψλεη ηελ ηξάπεδα θαη ηνλ 
αξηζκφ ΗΒΑΛ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαζψο θαη ην email επηθνηλσλίαο. 

  -Πξαθηηθφ παξαιαβήο θαη αλάισζεο απφ ηελ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξνηεζείζα Δπηηξνπή. 
4.2. Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 
θαζψο θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο.  
 

5. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ - ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 
5.1. Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 127 
ηνπ Λ.4412/2016. 
5.2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζε, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 1 ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηνπ 
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000) 
(ζρεη. αξζ.35 Λ.3377/2005). Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζ. Δηζφδνπ 
(Θ.Α.Δ.3741) 
 

6. ΞΑΟΑΓΝΠΖ-ΞΑΟΑΙΑΒΖ – ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 
6.1 Ζ παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαπζίκσλ 
θίλεζεο, ζα γίλεηαη απφ Σξηκειείο  επηηξνπέο πνπ ζα νξίδνληαη κε δηαηαγέο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο. Οη 
Δπηηξνπέο ζα ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά Πξσηφθνιια Οξηζηηθήο παξαιεθζείζεο πξνκήζεηαο, γηα ηε δηαδηθαζία 
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ. 
6.2 Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά ζηα πξαηήξηα ηνπ 
πξνκεζεπηή πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηφλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πξνκεζεπφκελεο 
ππεξεζίαο. Ζ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αλαδφρσλ. 
6.3 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη κε ακφιπβδε βελδίλε θαη πεηξέιαην θίλεζεο ηηο Τπεξεζίεο απφ 
ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε. 
6.4 Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο θαηά είδνο κπνξεί ηειηθά λα δηαθνξνπνηεζνχλ ,ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθάζηνηε 
ηζρχνπζα ηηκή ηνπ είδνπο θαη ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηζζείζα αμία, πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί. 
6.5. Θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη θαζίζηαηαη αδχλαηνο ν επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ πνζνηήησλ 
θαπζίκσλ θίλεζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ ην έηνο 2019, ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ Γξάζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
θαη ηνπ έθηαθηνπ ραξαθηήξα απηψλ. 
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7. ΟΖΡΟΑ ΖΘΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο 
χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηώλ. 
 

8. ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 
8.1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
• Σελ θαηεγνξία θαη πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο. 
• Σελ έθηαζε απηήο. 
• Σελ ηηκή. 
• Σελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε πξνκήζεηα. 
• Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαη ηηο ηπρφλ 
απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ. 
• Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
8.2. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε δεηνχκελε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα από δέθα (10) εκεξώλ έσο είθνζη 20 εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο αθνχ πξψηα έρεη πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ Λ.4412/2016 πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο 
εθηέιεζεο απηήο (ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο 
Φ.Ξ.Α.). 
8.3. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δ.Δ. πξνκεζεπηή ή ζε πξνκεζεπηή ηξίηεο ρψξαο ε 
αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε 
ζηέιλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή. 
8.4. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
8.5. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή θξίλεη ηηο πξνζθνξέο αζχκθνξεο ή κε ηθαλνπνηεηηθέο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ή άιιε επηβάξπλζε γηα ην Γεκφζην. 
8.6. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε πνπ ππέβαιε θνηλή πξνζθνξά, 
θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απηνχο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. εκεηψλεηαη νη θνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο δελ 
ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, σζηφζν ε 
επηιεγείζα θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε δχλαηαη λα ππνρξεσζεί λα πξάμεη ηνχην. 
 

9. ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΚΔΗΝΓΝΡΖ 
9.1 Ζ αλάδεημε πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ ζχγθξηζεο ησλ θαηαηηζέκελσλ πξνζθνξψλ ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξνθχςεη ε κεγαιχηεξε πάγηα έθπησζε επί ηεο ηηκήο 
ησλ ππφ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο. 
9.2 ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ, φηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο 
δελ έρεη ππνβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ παξνχζα ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ην ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ έρεη ππνβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ 
απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ην ακέζσο κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ έθπησζεο θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία, ν δηαγσληζκφο 
καηαηψλεηαη. 
 

10. ΠΚΒΑΠΖ 
10.1. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
10.2. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
α. ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
β. ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
γ. ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο απηήο. 
δ. ηε ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ην πνζνζηφ έθπησζεο. 
ε. ηνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο. 
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ζη. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο. 
δ. ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο εγγπήζεηο. 
ε. ηηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 
ζ. ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα επηιχνληαη νη ηπρφλ δηαθνξέο. 
η. ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο. 
10.3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη φπσο πξνζθνξά, 
πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.   
10.4. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην 
θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
10.5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη ηειέζηεθε φηαλ: 
α. νινθιεξψζεθε ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζηελ πνηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε. 
β. παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 
γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (φινπ ή κέξνπο πνπ απαηηήζεθε), αθνχ πξνεγνπκέλσο 
επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 
απνδεζκεχηεθαλ νη ηπρφλ ππάξρνπζεο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε. 
 

11. ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ 
11.1. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην 
Διιεληθφ Γίθαην . 
11.2. Γηα θάζε δηαθνξά – δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ν πξνκεζεπηήο, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή 
αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
11.3. ε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζε Λφκνπο, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο, 
ιακβάλεηαη ππφςε ε Λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
  

12. ΘΟΩΠΔΗΠ – ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 
12.1. Δάλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο ηεο πξνκήζεηαο, πξηλ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ζα ππνζηεί απνκείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα απφ 
ηελ λνκνζεζία πιαίζηα θαη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο 
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 (αλήθεη ζηελ ππ. αξηζ. 8055/1/149-ζ απφ 25-11-2019 απφθαζε/δηαθήξπμε) 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 
Δ Η Γ Η Θ Ν Η     Ν Ο Ν Η 

 
1. Ζ Τπεξεζία δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε κηζζσηνχ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηεο εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ αλάδνρνπ. 
2. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ θαζψο θαη ε εθρψξεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην Φπζηθφ ή Λνκηθφ πξφζσπν. 
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ 
θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν(ζρεη. 18 Λ.4412/2016). 
4. Ζ Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη δηθαηνχηαη λα ηεο αλαζέζεη 
ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή 
ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ έξγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη 
ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 
6. Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, είλαη μελφγισζζα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
7. ε θάζε πεξίπησζε ην ειιεληθφ θείκελν ζεσξείηαη θχξην θαη ππεξηζρχεη θάζε αληίζηνηρνπ μελφγισζζνπ 
θεηκέλνπ. 
8. Οη παξαιήπηεο ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχληαη εληόο ηξηώλ (03) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ δεκνζίεπζή 
ηεο ή ηελ παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε 
παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ, εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δλζηάζεηο θαηά ηεο 
λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο 
δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
9. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ 
δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. 
10. Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο – πιεξνθνξίεο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή άιιεο Τπεξεζίαο 
ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
11 Ζ κε απνδνρή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά 
ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
12. Θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε έθπησζε απφ ηνπο κεηνδφηεο δίλεηαη εθάπαμ κε ππνρξενχκελεο ηεο 
επηηξνπήο φπσο δηέιζεη εθ λένπ απφ ηνπο κεηνδφηεο γηα ηε ιήςε λέσλ πξνζθνξψλ. 
13. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 
πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο . 
14. Νη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή 
γηα ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ θαη εηδώλ (νιηθή πξνζθνξά) ή γηα νπνηαδήπνηε πόιε - έδξα 
πεξεζηώλ, επηζπκνύλ (κεξηθή πξνζθνξά) κε ηνλ πεξηνξηζκό ησλ είθνζη ρηιηνκέηξσλ αλά έδξα 
πεξεζίαο. Ξάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ην θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 
πξνζθεξόκελεο έθπησζεο (%) επί ηεο κέζεο εβδνκαδηαίαο ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο αλά είδνο (πξν 
Φ.Ξ.Α.) 
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(αλήθεη ζηελ ππ. αξηζ. 8055/1/149-ζ απφ 25-11-2019 απφθαζε/δηαθήξπμε) 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 
Α. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ : 

 
        Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζπκπιεξσκέλν ην  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.4 ηνπ Λ. 4250/2014 φπσο εκθαίλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Ε’ ηεο 
παξνχζαο, πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, θαη απνηειεί 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
αλσηέξνπ άξζξνπ. 
Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 
Κέξνο I. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 
Κέξνο II. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 
α. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα 
β. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 
γ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζε ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 
δ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
Κέξνο III. Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ: 
α. Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 
β. Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
γ. Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη άιινη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ. 
δ. Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
Κέξνο IV. Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο: 
α. Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο. (Γίλεηαη κλεία φηη ν εθάζηνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 
ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ ζρεηηθή ελφηεηα, ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο θάησζη.) 
Α: Θαηαιιειφηεηα. 
Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα. 
Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. 
Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 
Κέξνο V. Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ. 
Κέξνο VI. Σειηθέο δειψζεηο. 
 

Β. ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 
Β.1 Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Θ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα Α.Δ. 
θαη Δ.Π.Δ.), αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ 
ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ 
αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
Β.2 Φσηναληίγξαθν αδείαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Κεηαθνξψλ 
θαη Δπηθνηλσληψλ. 
 

Γ. ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ 
1. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 250/2014 
ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ απφ ην δηαγσληζκφ. 
2. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο(ΣΔΤΓ) δηαηίζεηαη πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή (.doc) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ www.eaadhsy.gr & www.hsppa.gr. 
3. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ, θάζε άηνκν ππνγξάθεη ην ίδην ΣΔΤΓ. 
4. Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή επθξηλή θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 4250/2014 εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ ή ππνβνιή 
ηνπο ζε πξσηφηππε κνξθή . 
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Γ. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 
    Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Λ.4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ζα πξέπεη κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δέθα (10) εκεξψλ έσο είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Λ.2672 /1998 (Α-290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαησηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά(άξζξσλ 73, 74, 80 Λ.4412/2016): 
α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 Λ.4412/2016). 
Δηδηθφηεξα, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, πξνζθνκίδνπλ ηα κελ λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά γηα 
ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ Πξφεδξν, ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), νη δε πλεηαηξηζκνί γηα ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο 
πκβνπιίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα σο άλσ αδηθήκαηα. 
β. Ξηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία (πεξί αιινδαπψλ). 
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (κε αηηηνινγία: “Γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο”) θαη Φνξνινγηθή 
ελεκεξόηεηα. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
δ. Ξηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, 
κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο 
σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
ε. «Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο», φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζην ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
(1) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
(2) ηνλ εθδφηε, 
(3) ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, 
(4)ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
(5)ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
(6) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε, 
(7)ηνπο φξνπο φηη: α) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη β) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, (8) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο θαη ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, (9) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, (10) ηελ 
αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηκεκαηηθήο πξνζθνξάο δηακνξθψλεηαη αλάινγα θαη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο  θαιήο 
εθηέιεζεο, ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ 
1. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4250/2014 (γηα φζα 
δεηνχληαη κε παξνχζα) ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ. 
2. Σν πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ην πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν 
εθ ηνπ πξσηνηχπνπ, ππνγεγξακκέλν ηαπηφρξνλα κε ην πξσηφηππν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ή 
εθδηδφκελν ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 4250/2014. 
3. Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηεο θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, εθηφο ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ ή ππνβνιή ηνπο ζε πξσηφηππε κνξθή . 
4. Γελ απαηηείηαη επηθχξσζε αληηγξάθνπ ή θσηναληηγξάθνπ αλ ηνχην ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ (άξζξν 11 παξ. 
2 & 3 ηνπ λ.2690/1999) 
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(αλήθεη ζηελ ππ. αξηζ. 8055/1/149-ζ απφ 25-11-2019 απφθαζε/δηαθήξπμε) 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

 
Α. Αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο είλαη ε αλάδεημε πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαιάβεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην έηνο 
2020 θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο πξνο θάιπςε αλειαζηηθψλ αλαγθψλ θίλεζεο ηνπ 
κεραλνθίλεηνπ ζηφινπ ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκίαο Ιεπθάδαο θαη ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ επηρεηξνχλ ζην 
Λνκφ Ιεπθάδαο: Γ.Α. Ιεπθάδαο & Τθηζηακέλσλ Τπεξεζηψλ έδξαο ηεο, Α.Σ. Διινκέλνπ, Α.Σ. Απνιισλίσλ, θαη 
Α.. Κεγαλεζίνπ, γηα ην ζθνπφ απνθπγήο αθηλεηνπνίεζεο απηνχ θαη αδπλακίαο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο 
θαη ηάμεο, βαζηθψλ αξρψλ ηεο απνζηνιήο ηνπ ζψκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
Δβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθόζησλ Δπξώ (74.300,00€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), ζχκθσλα 
κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (νη ηξέρνπζεο αλάγθεο θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ 
επαθξηβψο): 
 

α/α ΞΖΟΔΠΗΑ 
ΔΗΓΝΠ 

ΘΑΠΗΚΝ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 
ΑΜΗΑ ΠΔ ΔΟΩ (ζπκπεξ. 

Φ.Ξ.Α. 24%) 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΘΑΠΗΚΩΛ ΠΔ 

ΙΗΡΟΑ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ 

1 Γ.Α. Ιεπθάδαο - Δπηηειείν 
Α.Σ. Ιεπθάδαο, Σ.Α. 
Ιεπθάδαο θαη Σ.Σ.  

Ιεπθάδαο   
Έδξα: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 

30 Ιεπθάδα 

Βελδίλε ακφιπβδε 

49.900,00 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 
12.000 

Πεηξέιαην θίλεζεο 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 

20.000 

2 
Α.Σ.Διινκέλνπ θαη Α.. 

Κεγαλεζίνπ  
Έδξα: Βιπρφ Ιεπθάδαο 

Βελδίλε ακφιπβδε 

16.000,00 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 
3.000 

Πεηξέιαην θίλεζεο 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 

10.000 

3 Ιεπθάδαο θαη Α.Σ. 
Απνιισλίσλ  

Έδξα: Βαζηιηθή Ιεπθάδαο 

Βελδίλε ακφιπβδε 
 

8.400,00 
ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 

4.000 

Πεηξέιαην θίλεζεο 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 

4.000 

Πύλνιν: 74.300,00 53.000 

    
Β. πεύζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986(Α΄-75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 
νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη λα δειψλνληαη ηα αθφινπζα: 
1. φηη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θαπζίκσλ θίλεζεο είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ παξάγεηαη ζηα θξαηηθά 
δηπιηζηήξηα θαη πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 
θαη ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Θξάηνπο θαζψο επίζεο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ ηεο ππ'αξηζκ. 467/2002 (ΦΔΘ1531/16-10-2003 η.Β΄) Θνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
Έξγσλ. 
2. φηη απνδέρεηαη πιήξσο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο Δ΄ ηεο ππ. αξηζ. 
8055/1/149-ζ από 25-11-2019 απφθαζεο/πξνθήξπμεο Γ.Α. Ιεπθάδαο. 
 
Γ. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο δεηγκαηνιεςία θαπζίκσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ, απφ ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνλ Θψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία. 
 
Γ. ε πεξίπησζε παξαιαβήο είδνπο πνηνηηθά θαηψηεξνπ, πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα επηβάιινληαη νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία, θπξψζεηο. 
 
Δ. Οη πνζφηεηεο ησλ ιίηξσλ ησλ θαπζίκσλ πξνέθπςαλ κεηά απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο κέζεο ηηκέο αλά ιίηξν (LT) 
απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
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 (αλήθεη ζηελ ππ. αξηζ. 8055/1/149-ζ απφ 25-11-2019 απφθαζε/δηαθήξπμε) 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ: 

ΟΛΟΚΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Α.Φ.Κ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΣΖΙΔΦΩΛΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΑ  

ΑΡΗΘΚΟ ΣΖΙΔΚΟΗΟΣΤΠΟΤ (fax)  

Γ/ΛΖ ΖΙΔΘΣΡ. ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΟΤ (e-mail)  

 

ΠΡΟ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 
 

      χκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε κε αξηζκφ πξση.: 8055/1/149-ζ απφ 25/11/2019 δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηψλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ιεπθάδαο, πξνζθέξσ θαη’ είδνο ζηελ/ζηηο πόιε/εηο (έδξα/έο) 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..(αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο ηεο 
Γ/λζεο Αζηπλνκίαο Ιεπθάδαο) ηα παξαθάησ πνζνζηά έθπησζεο επί ηεο κέζεο ηηκήο.  
 

ΑΛΑΙΤΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
ΞΝΙΖ (ΔΓΟΑ ΞΖΟΔΠΗΑΠ) 

(ηίζεηαη Σ) 
ΔΗΓΝΠ 

ΞΟΝΠΦΔΟΘΔΗΠΑ ΔΘΞΡΩΠΖ ΔΞΗ ΡΖΠ ΚΔΠΖΠ 
ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΑΠ ΡΗΚΖΠ 

ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ 

1 
2 
 

ΙΔΤΘΑΓΑ [……] 
ΒΙΤΥΟ [……] 
ΒΑΗΙΗΘΖ  [……]    
 

1. Πεηξέιαην 
θίλεζεο 

  

2. Βελδίλε 
ακφιπβδε 95 
νθηαλίσλ   

 
 

 
              Γειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο                  
                                                                                   
                                                                                   ………………………2019 
                                                                          Σφπνο/εκεξνκελία 

                                               Ο Πξνζθέξσλ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

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

(αφ) 

- Ονομαςία: *ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *00001790] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΗΩΩΝ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30 / ΛΕΥΚΑΔΑΣ / 31100] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΝΘΥΡ. ΡΑΝΑΚΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ] 

- Τθλζφωνο: *2645029356] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
[ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ Δ.Α. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (C.P.V.:09100000-0)] 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 

αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 

«κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία 

ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 

απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 

ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το 

μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, 

τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 

λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 

περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 

πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 

λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε:  

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 

άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 

ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 

ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 



19 
 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

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

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

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 

παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 

υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 

απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν 

πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 

οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

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

να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα 

αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 

παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα 

με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να 

παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με 

το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

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

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
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*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

*+ Ναι *+ Πχι 
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α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να 

ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

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

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

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

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

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

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

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 
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τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

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

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα  
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παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

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

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

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

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

προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 

περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 

διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι 

το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και 

ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω 

είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

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

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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): *……+    

 

1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο 

αυτϊν 

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

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

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

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

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι 

το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 

εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου 

ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

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

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

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

ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ 

Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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1 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

1 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

(ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των 

οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 

εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

1 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 

ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

1 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 

τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

1 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), 

θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

1 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 

δεφτερο εδάφιο).  
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1 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 

εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 

του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ 

ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

1 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 

2016/7) 

1 Άρκρο 73 παρ. 5. 

1 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

1 Ρρβλ άρκρο 48. 

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

1 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 

2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

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

ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

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

διακιρυξθ.  

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

διακιρυξθ.  

1 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

1 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

1 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε 

ζτθ. 

1 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

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

πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

1 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά 

ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται 

χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

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

οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
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1 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

1 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

1 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται 

από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο 

αυτϊν 

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

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

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

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

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι 

το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 

εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου 

ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

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

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

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

ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ 

Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

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

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

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

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

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

(ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των 

οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
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xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 

εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 

ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 

τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του  

Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 

δεφτερο εδάφιο).  

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

θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 

εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 

του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ 

ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 

2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 
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xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 

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

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

ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

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

διακιρυξθ.  

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

διακιρυξθ.  

xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

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

πζντε ζτθ. 

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

ζτθ. 

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

πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά 

ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται 

χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

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

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

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

υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ.  


