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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΕΣΥΡ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΜ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ                                    Ημερομθνία :01/10/2020 
ΡΛΗ : Δ. Μπάκα, Α. Λευκόπουλοσ                                                                 Αρ. Ρρωτ.: 2295/25-09-2020  
ΤΗΛ    : 2310569999, 2310569980 
FAX    : 2310569996 
Ε-Μail : info@eim.gr                     

 
 

 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ  3/20 /ΕΙΜ-ΕΣΥΡ 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

 «Τμθματικισ προμικεια υγρϊν καυςίμων: πετρελαίου κζρμανςθσ» 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υποδομϊν Ροιότθτασ (ΕΣΥΡ) και 

ςυγκεκριμζνα των δφο κτιρίωv τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ (ΕΙΜ) ςτθ ΒΙ.ΡΕ.Θ. Σίνδου Θεςςαλονίκθσ  με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ, τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ που κα δοκεί ωσ το μεγαλφτερο ποςοςτό 

ζκπτωςθσ (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ  πετρελαίου 

κζρμανςθσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ  για το νομό Θεςςαλονίκθσ . 
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΕΣΥΡ                           Καταχωρθτζο ςτο ΚΘΜΔΘΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΜ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ                            
ΡΛΗ : Δ. Μπάκα, Α. Λευκόπουλοσ                                                          
ΤΗΛ    : 2310569999  2310569980                                                           
FAX    : 2310569996                                                                                      
Ε-Μail : info@eim.gr 
 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΟΧΕΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
 

Ρλζον ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά βάςει τιμισ, 

ιτοι το μεγαλφτερο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ 

επί τθσ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε 

φορά, μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ  πετρελαίου 

κζρμανςθσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ κάκε ποςότθτασ, 

όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Δελτίο του Ραρατθρθτθρίου 

Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων  για το νομό Θεςςαλονίκθσ . 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΜΕΧΙ ΤΙΣ 12/10/2020, ΗΜΕΑ: Δευτζρα, ΩΑ: 15:00. 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΕΣΥΡ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΜ 
Δ/νςθ :  ΒΙ.ΡΕ.Σίνδου. Ο.Τ. 45, 570 22, Σίνδοσ, Θες/νίκθ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

13/10/2020 ΗΜΕΑ: Τρίτθ ΩΑ: 09:00 π.μ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΕΣΥΡ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΜ 
Δ/νςθ :  ΒΙ.ΡΕ.Σίνδου. Ο.Τ. 45, 570 22, Σίνδοσ, Θες/νίκθ  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV:09135100-5 (Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ) 

ΑΡΟΦΑΣΘ ΔΕΣΥΡ ΔΕΣΥΡ 587-20/15-04-2020 και ΔΕΣΥΡ 653-20/22-09-2020 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 48.000,00 € (Σαράντα οκτϊ χιλιάδεσ ευρϊ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 
ΦΡΑ 

59.520€ (Ρενιντα εννζα  χιλιάδεσ πεντακόςια είκοςι 
ευρϊ) 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 30/11/2021 

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 
ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ                  01/10/2020, ΘΜΕΑ: Ρζμπτθ 

mailto:info@eim.gr
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ΔΙΑΚΘΥΞΘ  
 

            Το Εκνικό Σφςτθμα Υποδομϊν Ροιότθτασ προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να 
ςυμμετάςχουν ςτο ςυνοπτικό πρόχειρο διαγωνιςμό με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά βάςει τιμισ, ιτοι το μεγαλφτερο προςφερόμενο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ επί τθσ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά, μζςθσ τιμισ λιανικισ 
πϊλθςθσ  πετρελαίου κζρμανςθσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ κάκε ποςότθτασ, όπωσ αυτι 
ορίηεται ςτο Δελτίο του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων  για το νομό Θεςςαλονίκθσ , για τθν «Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν ετϊν 2020 και 2021 τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ (ΕΙΜ) του ΕΣΥΡ ςτθ ΒΙ.ΡΕ.Θ. 
Σίνδου Θεςςαλονίκθσ», ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τισ Τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ, ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ ςαράντα 
οκτϊ χιλιάδων ευρϊ (48.000,00 €) χωρίσ ΦΡΑ ιτοι πενιντα εννζα  χιλιάδεσ πεντακόςια είκοςι 
ευρϊ (59.520,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ (24%). 

ΤΟΡΟΣ- ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΑ ΩΑ 

ΑΛΜ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΥΡ 

ΒΙΡΕ ΣΙΝΔΟΥ 

13/10/2020 Τρίτθ 09:00 πμ 

Προι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό  

Η κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνει το αργότερο μζχρι τισ 12-10-2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
15:00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ ςτθ  ΒΙ.ΡΕ.Θ. Σίνδου, Ο.Τ. 45, 570 22, Θεςςαλονίκθ.  
Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται 
αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ.  

Σφραγιςμζνεσ ζγγραφεσ προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ειδικά 
προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ςτα γραφεία τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ. Μποροφν 
επίςθσ να αποςταλοφν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). 

Δεν κα λθφκοφν υπόψθ Ρροςφορζσ που ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα.  

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο Ρροςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ 
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.  

Οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα πρζπει να περιζχει τρεισ 
(3) ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ: α) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ», β) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» και γ) φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«Οικονομικι Ρροςφορά». Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των 
Ρροςφορϊν, το περιεχόμενο των ανωτζρω φακζλων υποβάλλεται εισ διπλοφν (Ρρωτότυπο και 
Αντίγραφο) και υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ δεν χαρτοςθμαίνονται. 

Α) Νομικό Ρλαίςιο 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ : 
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1. του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων, Ρρομθκειϊν & 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ωσ ιςχφουν, 

2. του άρκρου 26 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107), περί προμθκειϊν πετρελαιοειδϊν & 

τροφίμων, 

3. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)- δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ.» ωσ ιςχφει, 

4. του άρκρ. 63 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-4-2014) όπου ορίηεται ότι «…….. Το ανωτζρω 

ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%», 

5. τθσ υποπαραγράφου ΣΤ.2 του N. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014) «Άρςθ εμποδίων ςτον 

ανταγωνιςμό ςτον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου – ρυκμίςεισ υγρϊν καυςίμων», 

6. του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ30/Α/14-2-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 

αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ 

τροποποιικθκε μεταγενζςτερα με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05), 

7. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'/112/13-07-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και Ρράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ, 

8. το Ν. 3846/2010, άρκρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι 

αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ», 

9. του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/25.9.2002) «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ 

διατάξεισ», 

10. του Ρ.Δ. 118/2006, «Προι λειτουργίασ κλπ αντλιϊν-πρατθρίων υγρϊν καυςίμων’», ωσ 

ιςχφουν, 

11. τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. Δ2/16570/7-9-2005 (ΦΕΚ 1306/Β’/16-9-2005) «Κανονιςμόσ Αδειϊν» 

ωσ ιςχφει, 

12. τθσ με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β/1781/23-05-2017) Υ.Α. "φκμιςθ ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 

13. τθσ υπ. αρικμ. 467/2002 (Β/1531) απόφαςθσ του Γενικοφ Χθμείου του κράτουσ 

«Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου πετρελαίου κίνθςθσ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, 

14. τθν αρικμ. 514/2006 (Β/1490/06) Yπουργικι απόφαςθ «Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι 

ελζγχου   πετρελαίου   κερμάνςεωσ»   όπωσ   τροποποιικθκε   με   τθν   αρίκμ. 

460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) ΚΤΑ και ιςχφει, 

15. τθσ αρικμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Βϋ/ 16-11-2016) απόφαςθσ «Ζγκριςθ Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147) , για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν», 

16. τισ διατάξεισ του ιδρυτικοφ νόμου του ΕΣΥΡ Άρκρο 6 N. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-01-2013) 

Σφςταςθ νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου «Εκνικό Σφςτθμα Υποδομϊν Ροιότθτασ– 

Ε.Σ.Υ.Ρ.», όπωσ ιςχφει, 

17. τθν υπ’ αρίκμ. 53867/18-05-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ 

ΥΟΔΔ/290/21-05-2018), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 99033/2-10-2019, 

Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/822/7-10-2019), 
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18. τθν υπϋ αρίκμ. 132165/18-12-2019, Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

περί αποδοχισ παραίτθςθσ και διοριςμοφ νζου μζλουσ και Ρροζδρου Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. ΕΣΥΡ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/1091/23-12-2019), 

19. τθν υπ αρικμ. οικ. Φ.05.1 /10341 /487(ΦΕΚ 2547/Β/24/9/2014) « Ζγκριςθ Κανονιςμοφ 

Οικονομικισ  Διαχείριςθσ και Ρρομθκειϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υποδομϊν Ροιότθτασ – 

(ΕΣΥΡ) ν.π.ι.δ.». 
 

Και τισ αποφάςεισ: 
 Α) 1. ΔΕΣΥΡ/ 587-20/15-04-2020/ΑΔΑ: ΩΜ29ΟΞΜΓ-3ΚΝ και ΔΕΣΥΡ 653-20/22-09-2020/ΑΔΑ:  

6ΣΚ7ΟΞΜΓ-11 που αφορά:                                                               
α)Τθν ζγκριςθ προμικειασ  εξιντα χιλιάδων λίτρων πετρελαίου κζρμανςθσ  (60.000 lt) 
εκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ ςαράντα οκτϊ χιλιάδων ευρϊ (48.000€) μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν  κζρμανςθσ των 
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ / ΕΣΥΡ ςτθ ΒΙ.ΡΕ.Θ. Σίνδου για το υπόλοιπο 
του ζτουσ 2020 και κακϋ όλθ τθ διάρκεια του επόμενου ζτουσ 2021.                                             
β) Τθ διενζργεια Συνοπτικοφ Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ(άρκρο 117 του ν 4412/2016) με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά 
βάςει τθσ τιμισ, ιτοι το μεγαλφτερο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ εκατό (%) επί 
τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά  μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ  πετρελαίου 
κζρμανςθσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων για το νομό Θεςςαλονίκθσ. 
2. Το Ρρωτογενζσ αίτθμα με αρικμ.30/2020 τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ 
του ΕΣΥΡ με ΑΔΑΜ:20REQ006403205.  
3. Η δαπάνθ κα βαρφνει τον κωδ.64 του τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ 
του ΕΣΥΡ, ετϊν  2020 και 2021 με τα ποςά 28.000,00 και 20.000,00 ευρϊ αντιςτοίχωσ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24%. 

  B) 1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν των ετϊν 2020 και 2021 τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ ςτθ ΒΙ.ΡΕ.Θ. Σίνδου 
Θεςςαλονίκθσ. Η ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε επιμζρουσ τμιματα. 

Ο προχπολογιςμόσ προζκυψε με βάςθ τθ μζςθ λιανικι τιμι του Κακθμερινοφ Δελτίου                                                                                                  

τιμϊν καυςίμων του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & 

Ανταγωνιςτικότθτασ  για το νομό Θεςςαλονίκθσ ςτισ 28/02/2020.   

        2.  Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ ςφμβαςθσ, 
ιτοι των 60.000 λίτρων πετρελαίου κζρμανςθσ. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτο ςφνολο τθσ. 

       3.  Αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  
       4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ           

προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν.            
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

      5.  Η Οικονομικι Ρροςφορά κα πρζπει να αναγράφει το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτα      
εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κατά τθν θμζρα 
παράδοςθσ  του. 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΜΑΝΣΘΣ (Λίτρα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 
ΡΛΕΟΝ ΦΡΑ (ΕΥΩ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΡΑ (ΕΥΩ) 

ΑΛΜ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΥΡ 60.000 lt 48.000,00 59.520,00 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ 
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       6. Κριτιριο ανάκεςθσ, αποτελεί αποκλειςτικά θ τιμι για το πετρζλαιο κζρμανςθσ, και            
ςυγκεκριμζνα το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ 
μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ  πετρελαίου κζρμανςθσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν 
Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ  για το νομό Θεςςαλονίκθσ 
ανά λίτρο κατά τθν θμζρα παράδοςισ του. 

       7. Το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ κα είναι ςτακερό κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
       8. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% 
τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον ΦΡΑ. Η εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

       9. Η παράδοςθ του είδουσ κα γίνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ 
ςτα δφο κτίρια ςτθ ΒΙΡΕ Σίνδου Θεςςαλονίκθσ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
προςκομίηει τθν ποςότθτα που κα κακορίηεται μετά από ζγγραφθ ι τθλεφωνικι 
ειδοποίθςθ του, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται 
να παραδίδει και να μεταφζρει το είδοσ με δικζσ του δαπάνεσ και δικά του μεταφορικά 
μζςα ςτισ δεξαμενζσ τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ.  

      10. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ τθν 30/11/2021. 
       

Γ)  Δθμοςιότθτα – Ζγγραφα Σφμβαςθσ- Διευκρινιςεισ –Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί φςτερα από κανονικι προκεςμία τουλάχιςτον δϊδεκα (12) 

θμερϊν (περ. γ' παρ.1 άρκρο 121 Ν.4412/2016), από τθν ανάρτθςθ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ 

ςφμφωνα με τα άρκρα 66,117,120 και 121 του Ν.4412/2016. 

Το πλιρεσ Σϊμα τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf) ςτθ διαδικτυακι 

εφαρμογι του ΚΗΜΔΗΣ, ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΥΡ www.esyp.eu και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΛΜ 

Μετρολογίασ (ΕΙΜ)  www.eim.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν ελεφκερθ, άμεςθ και 

πλιρθ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ κατά το άρκρο 67 

του Ν.4412/2016. 

Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον 

διαγωνιςμό, το αργότερο 6 μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν, αυτζσ 

κα παρζχονται εγγράφωσ από τθν Αρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
            Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που 

επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Α' 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΑΑΤΘΜΑ Β' 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ' 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ  ΡΑΑΤΘΜΑ Δ' 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ' 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Η' 
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Διέγρζεθε γηα ηε λνκηκόηεηα 

 

 

 

Ννκηθή Τπεξεζία ΔΤΠ 

Πεξάθεο Παλαγηώηεο 

 

 

 

 

 

 

 
Δγθξίζεθε ην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο                                                                                            

ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ΓΔΤΠ 587-20/15-04-2020 

 

 

 

 

 

Καιάθνο Νηθόιανο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ΔΤΠ 
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                                        ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν ζτουσ 2020 και 2021 τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ 
(ΕΙΜ) του ΕΣΥΡ  ςτθ ΒΙ.ΡΕ.Θ. Σίνδου Θεςςαλονίκθσ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV:09135100-5 (Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ) 

 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί τθσ νόμιμα 
διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ  
πετρελαίου κζρμανςθσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν 
Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ  για το νομό Θεςςαλονίκθσ . 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 60.000 Λίτρα 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ 

Συνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ 48.000,00 ευρϊ, 
πλζον ΦΡΑ 24% ιτοι 59.520,00 με ΦΡΑ  

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ 
Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ ΕΙΜ/ΕΣΥΡ ετϊν 2020 ποςοφ 
20.000,00 ευρϊ, και 2021 ποςοφ 28.000,00 ευρϊ  
ΚΩΔ.ΛΟΓ 64 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι και τθν 
30/11/2021 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ ΜΕΧΙ ΤΙΣ 12/10/2020, ΗΜΕΑ: Δευτζρα, ΩΑ: 15:00. 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΕΣΥΡ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΜ 

Δ/νςθ :  ΒΙ.ΡΕ.Σίνδου. Ο.Τ. 45, 570 22, Σίνδοσ, Θες/νίκθ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13/10/2020 ΗΜΕΑ: Τρίτθ  ΩΑ: 09:00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΕΣΥΡ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΜ 

Δ/νςθ :  ΒΙ.ΡΕ.Σίνδου. Ο.Τ. 45, 570 22, Σίνδοσ, Θες/νίκθ 

ΑΡΟΦΑΣΘ ΔΕΣΥΡ  ΔΕΣΥΡ587-20 / ΑΔΑ: ΩΜ29ΟΞΜΓ-3ΚΝ και                
ΔΕΣΥΡ 653-20/22-09-2020/ΑΔΑ: 6ΣΚ7ΟΞΜΓ-11 

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Άρκρο 1.  Δικαίωμα ςυμμετοχισ – Λόγοι αποκλειςμοφ  

1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε:  

α) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ωςτόςο ςε 

περίπτωςθ που θ προκθρυςςόμενθ με τθν παροφςα προμικεια κατακυρωκεί ςε Ζνωςθ φυςικϊν ι 

νομικϊν προςϊπων, θ Ζνωςθ υποχρεοφται να ςυςτιςει Κοινοπραξία και να προςκομίςει το 

ςχετικό Κοινοπρακτικό. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

Απαγορεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ενόσ νομικοφ ι φυςικοφ 

προςϊπου ςε περιςςότερεσ από μία ςυμμετοχζσ και με οποιαδιποτε μορφι ςυνεργαςίασ, τθσ 

υπεργολαβίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ. 

1.2 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 

οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

1. όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω:  
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 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ – 

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 

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

 δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν – 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ – πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31/7/2003, ς. 54), κακϊσ 

και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς.48), θ 

οποία κυρϊκθκε με τον ν. 2803/2000 (Α’ 48),  

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ – πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται, ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/EK του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν 

πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 

τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 

(Α’ 166), 

  παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 

2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ – πλαίςιο 

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

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215). 

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ 

βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό (περ.6 άρκρου 107 Ν.4497/17). 

Η ανωτζρω υποχρζωςθ αφορά τουσ διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτισ 
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περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.) και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτισ 

περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν (άρκρο 73 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθ διάταξθ 

τθσ παρ. 7 του άρκρου 107 Ν.4497/17). Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν 

προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ 

τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ. (παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 

107 περ. 9 του ν. 4497/2017).  

2. Εάν θ ανακζτουςα αρχι:  

 γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 

αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει 

διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με αμετάκλθτθ και δεςμευτικι ιςχφ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 

νομοκεςία ι / και  

 μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται ο 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων 

είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

        ι/και 

 γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 

του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) 

τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι 

υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 
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(άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 

του ν. 4488/2017).  

3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ, όταν : 

 α) ακετεί τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ.2 του αρκρ. 18 του 

ν.4412/2016. Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 73 (άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 

παρ. 1 του ν. 4497/2017)  

β) τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 

τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  

γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μζςα, 

 ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 

οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα  

ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 

παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ 

ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι 

ςε κζςθ να προςκομίςει τα 10 δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 

79 του ν. 4412/2016 

 θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 

αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
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αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω 

τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα 

ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ (περ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017). 

             

 Άρκρο 2. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Η ιςχφσ των προςφορϊν δφναται να παρατακεί με ζγγραφθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, 

φςτερα από ςχετικό αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋανωτατο όριο για 

χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τθν Ραροφςα Διακιρυξθ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ.  

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να 

παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 

ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορείσ.  

 

Άρκρο 3. Στοιχεία Ρροςφορϊν- Κατάρτιςθ & Υποβολι Ρροςφορϊν  

Οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα πρζπει να περιζχει τρεισ 

(3) ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ: α) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ», β) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» και γ) φάκελο με τθν ζνδειξθ 

«Οικονομικι Ρροςφορά». Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των 

Ρροςφορϊν, το περιεχόμενο των ανωτζρω φακζλων υποβάλλεται εισ διπλοφν (Ρρωτότυπο και 

Αντίγραφο) και υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.  
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Σε όλουσ τουσ φακζλουσ (κυρίωσ και ωσ άνω ξεχωριςτοφσ) τθσ προςφοράσ πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ςτοιχεία α-ε τθσ παραγρ. 1 του άρκρου 92 Ν.4412/2016, ιτοι: 

                       

 Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ»  

 Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 Ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ 

 Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

 Τα ςτοιχεία του Ρροςφζροντα  

Οι προςφορζσ (Τεχνικι– Οικονομικι) υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον 

οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν 

(ανυπόγραφεσ προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ). Οι προςφορζσ υποβάλλονται 

ςε ζγχαρτθ μορφι.  

Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.  

Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ ςε οποιοδιποτε όρο 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ απορρίπτονται εξαιρουμζνων όμωσ των περιπτϊςεων εκείνων ςτισ 

οποίεσ οι επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ αναφζρονται ςε εντελϊσ δευτερεφοντα ςτοιχεία, οπότε θ 

Επιτροπι αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ & διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ 

δφναται, αιτιολογθμζνα να τισ αποδεχτεί.  

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα - ςβθςίματα- προςκικεσ –διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 

ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν 

διόρκωςθ ι προςκικθ. 

Η προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςϋαυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι κατά 

τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό 

απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 

4412/2016.  

3.1 Ρεριεχόμενο φακζλων Ρροςφοράσ 

3.1.1 Ρεριεχόμενο φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  

Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει τθν 

υπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 άρκρου 79 Ν.4412/16.  
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Ειδικότερα για τθν υπεφκυνθ διλωςθ, για τθν οποία δεν είναι απαραίτθτθ θ βεβαίωςθ του 

γνθςίου τθσ υπογραφισ, κα πρζπει να προςκομίηεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 

ςυνθμμζνου Ραραρτιματοσ Ε, το οποίο ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρικμ. 158/2016 (ΦΕΚ 

3698/Βϋ/16-11-2016) απόφαςθ «Ζγκριςθ “Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

(ΤΕΥΔ)12’’ του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» και κα ςυμπλθρωκεί ΜΟΝΟ ςτα πεδία που ΔΕΝ 

φζρουν τθν εμφανι διαγράμμιςθ. 

Ειδικά, όςον αφορά το Μζροσ IV: Κριτιρια Επιλογισ, οι οικονομικοί φορείσ3 κα ςυμπλθρϊςουν 

μόνο τθν Ενότθτα α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ.  

Κατά τθν υποβολι του τυποποιθμζνου εντφπου υπεφκυνθσ διλωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 79Α 

του Ν.4412/2016 είναι δυνατι με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 

οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 

του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παραπάνω άρκρου, νοείται ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 

φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 

για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (αρ.13 του άρκρου 107 Ν.4497/17).  

3.1.2 Ρεριεχόμενο φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» 

                                                           
1
 Σν Σ.Δ.Τ.Γ. δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζρνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ: www.eaadhsy.gr 

2
 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 (Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ) Σν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί πξφηππν ηεχρνο κε δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53, ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ λ.4412/2016 ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία είλαη 
θαηψηεξε απφ ηα φξηα ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5. Οη αλαζέηνληεο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ ηνπ λ.4412/2016 δχλαληαη, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 281, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ΣΔΤΓ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία ησλ νπνίσλ είλαη 

θαηψηεξε απφ ηα φξηα ησλ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 235. 
 
3 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 (Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ) Β. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

1) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο ζχλαςε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνηθίινπλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα 
ζπκπιεξψλεηαη έλα ΣΔΤΓ γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο) 

2) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη έλα ΣΔΤΓ. 

3) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
νθείιεη λα ππνβάιεη ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ (Μέξνο ΙΙ Γ) δηαζθαιίδνληαο φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ 
φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 
νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ην Μέξνο V, 
εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ απηνχο. 

4)  Όηαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη γηα θάζε 
κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ΙΙ έσο V. 

5) ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή εξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκαηα) ηεο ζχκβαζεο ην (α) νπνίν (α) 
ππεξβαίλεη(λνπλ) ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά 

ρσξηζηά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ ηνπ ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ 
ηνπο ππεξγνιάβνπο. Δπίζεο, εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ (ο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 
κε ην Μέξνο Ιλ θαη ηπρφλ ην Μέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
νκνίσο γηα θαζέλα απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο. Δθφζνλ ην (ηα) ηκήκα (ηα) ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζνχλ κε ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο δελ ππεξβαίλεη 
(νπλ) ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα απνθαζίζεη θαη επνκέλσο λα νξίζεη 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ πξέπεη ή δελ 
πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ππεξγνιάβνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ βαζίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 

http://www.eaadhsy.gr/
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Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελoσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει 

ςυμπλθρωμζνο τον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ωσ προσ τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Γ’).  

3.1.3 Ρεριεχόμενο φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»  

Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελoσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τθν 

οικονομικι προςφορά όπου κα αναγράφεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό 

(%), όπωσ ορίηεται κατωτζρω : 

   1. Η οικονομικι προςφορά κα δίδεται ςε ευρϊ και κα αναγράφεται το προςφερόμενο ποςοςτό 

ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ του 

πετρελαίου κζρμανςθσ κατά τθν θμζρα παράδοςισ του, για παράδοςθ του είδουσ ςτισ δεξαμενζσ 

τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ, κα αναγράφεται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

   2. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

   3. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι προςφζροντεσ δεν 

δικαιοφνται κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλουν 

νζα ποςοςτά ζκπτωςθσ ι να τροποποιιςουν τα υποβλθκζντα. 

   4. Στο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ του ηθτοφμενου είδουσ περιλαμβάνονται οι υπζρ 

τρίτων κρατιςεισ, οι κρατιςεισ ςφμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (κράτθςθ για τισ λειτουργικζσ 

ανάγκεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων), κάκε άλλθ επιβάρυνςθ ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και κάκε είδουσ δαπανϊν για παράδοςθ του εντόσ του κτιρίου 

τθσ Υπθρεςίασ του Οργανιςμοφ.  

   5. Στθ διαμόρφωςθ τθσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ το μεγαλφτερο 

προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ για 

παράδοςθ του ελεφκερο ςτισ δεξαμενζσ τθσ ΑΛΜ Μετρολγοίασ του ΕΣΥΡ. 

   6. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ.  

   7. Ο προςφζρων ζχει τθ δυνατότθτα να δϊςει αρνθτικό ποςοςτό ζκπτωςθσ (μζχρι 5%) ςφμφωνα 

με τθ διάταξθ του άρκρου 63 του Ν. 4257/2014.  

     8. Η οικονομικι προςφορά υποβάλλεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΣΤ’. 

Εάν ςτο διαγωνιςμό το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ είναι υπερβολικά υψθλό κα εξετάηεται 

λεπτομερϊσ θ προςφορά πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα 

ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ, εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ,κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (άρκρο 88 Ν.4412/16).  

Άρκρο 4. Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  
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Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν 

(δθμόςια) τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν Ρρόςκλθςθ. Η αποςφράγιςθ κάκε 

Ρροςφοράσ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

 Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Μονογράφονται και 

ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά και θ Τεχνικι Ρροςφορά, ανά 

φφλλο.  

 Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 

αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

  Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 

των υποψθφίων αναδόχων των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το 

προθγοφμενο ςτάδιο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και ςυντάςςει ςχετικό 

πρακτικό.  

 Ο φάκελοσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ μονογράφεται από τθν επιτροπι και 

αποςφραγίηεται μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 

Ρροςφορϊν.  

 Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια, οι 

φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ.  

 Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν 

και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 

κρίςθ τθσ επιτροπισ (παραγρ.4 άρκρου 117 Ν.4412/16).  

 Τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με μία απόφαςθ του αποφαινόμενου 

οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 

προςφζροντεσ (αρ.18 άρκρου 107 Ν.4497/2017). Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί 

ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/16.  

Κριτιριο κατακφρωςθσ, αποτελεί θ χαμθλότερθ τιμι για το πετρζλαιο κζρμανςθσ, και 

ςυγκεκριμζνα το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό % (ζτςι όπωσ παρουςιάηεται ςτο 

δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν για κάκε θμζρα), επί τθσ ιςχφουςασ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του 

πετρελαίου κζρμανςθσ κατά τθν θμζρα παράδοςισ του. Η εκάςτοτε διαμορφοφμενθ μζςθ λιανικι 

τιμι πϊλθςθσ του πετρελαίου κζρμανςθσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ του για το νομό 

Θεςςαλονίκθσ κα πιςτοποιείται από το Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (ιςτότοποσ www.fuelprices.gr). 

Σφμφωνα με τθ διάταξθ του αρκρ. 63 του Ν. 4257/2014, «Το ποςοςτό ζκπτωςθσ που προβλζπεται 

ςτο αρκρ. 41 του ΡΔ 173/1990 και ςτο αρκρ. 42 τθσ υπ. αρικμ.11389/1993 απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Εςωτερικϊν (ΕΚΡΟΤΑ), ςτουσ διαγωνιςμοφσ πετρελαιοειδϊν, υπολογίηεται ςτθ 

http://www.fuelprices.gr/
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διαμορφοφμενθ, για ζκαςτο είδοσ, μζςθ τιμι τθσ περιοχισ, του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν 

Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ 

του διαγωνιςμοφ. Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 

5%». 

Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ. 

Ο προςφζρων ζχει τθ δυνατότθτα να δϊςει αρνθτικό ποςοςτό ζκπτωςθσ (μζχρι 5%) ςφμφωνα με 

τθ διάταξθ του άρκρου 63 του Ν. 4257/2014. 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ 

τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν 

υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε 

διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από 

τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου 

οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 

4412/2016.  

Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα 

αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 

προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν 

των οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 παρ. 1 Ν.4412/2016).  

Άρκρο 5. Απόρριψθ προςφορϊν  

Ρροςφορά για τθν οποία ςυντρζχει μία ι περιςςότερεσ των προχποκζςεων απόρριψθσ που 

περιλαμβάνονται ςε άλλεσ Ενότθτεσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ , απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Επίςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και Ρροςφορά για τθν οποία ςυντρζχει μία ι περιςςότερεσ 

των κάτωκι περιπτϊςεων: 

   1. Η προςφορά δεν καλφπτει πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, οι όροι τθσ οποίασ κεωροφνται 

όλοι ουςιϊδεισ και απαράβατοι.  

   2. Η προςφορά περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 

επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 

αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςθ τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 

4412/2016.  

   3. Η προςφορά για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ 

τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι, 

ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.  

  4.  Η προςφορά, θ οποία είναι εναλλακτικι.  
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  5. Η προςφορά υποβάλλεται από ζνα προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016, και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 

περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

  6.  Η Ρροςφορά είναι υπό αίρεςθ.  

  7. Η προςφορά θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ ι, εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

προβλζπεται θ κατάκεςθ δειγμάτων, θ μθ προςικουςα κατάκεςι τουσ.  

  8. Η Ρροςφορά περιλαμβάνει αναφορζσ – ενδείξεισ του προςφερομζνου τιμιματοσ ςε άλλο 

μζροσ, πλθν των αντιτφπων τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

  9.  Δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ.  

Άρκρο 6. Ανακοίνωςθ ανάδειξθσ αναδόχου ωσ Μειοδότθ-Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ  

  Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 103 του Ν. 4412/2016 (όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν αρ. 19 του άρκρου 107 Ν.4497/17) , θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί 

εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

βάςει του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ επεξθγιςεισ / 

οδθγίεσ: 

Α)  Tα νομιμοποιθτικά ζγγραφα του προςωρινοφ αναδόχου.  

Β) Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με 

αντιπρόςωπό του.  

Γ)   Άδεια πϊλθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ ι άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ςε 

ιςχφ.  

Δ) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο κα προκφπτει ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 

του Ν. 4412/2016. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα 

του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, δθλαδι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι τουσ ζχοντεσ εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν και ςυγκεκριμζνα (αρ.7 άρκρου 107 

Ν.4497/17): 

 α) τουσ διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ι Εταιρεία 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) ι Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 

 β) τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και από όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όταν το 

νομικό πρόςωπο είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία (Α.Ε.),  
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 γ) όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι αςτικόσ 

ςυνεταιριςμόσ  

 δ) το φυςικό πρόςωπο που αςκεί τθν αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα ςτθν περίπτωςθ τθσ ατομικισ 

επιχείρθςθσ. 

 Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 

αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό 

καταδικαςτικζσ αποφάςεισ Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ 

πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

Ε) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

Ρροςφζρων δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

εξυγίανςθσ. Το Ριςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά 

ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν 

ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 

οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 

δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε 

πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 

(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Αν το κράτοσ – μζλοσ δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 

2 και ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, το ζγγραφο ι 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ – μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 

όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ (άρκρο 80 παρ.2 Ν.4412/16) . 

ΣΤ) Ριςτοποιθτικό όλων των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

Ρροςφζρων κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

Η) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

Ρροςφζρων κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.  

Θ) Ριςτοποιθτικό / βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου (Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 

Βιομθχανικό Επιμελθτιριο κατά το Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016), με το 
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οποίο να πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά 

περίπτωςθ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αφετζρου ότι εξακολουκεί να 

παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

Θ) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 

εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζκδοςθ του εν 

λόγω πιςτοποιθτικοφ δεν είναι εφικτι, κα προςκομίηεται ζνορκθ βεβαίωςθ.  

 

Ειδικότερα για τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και το παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ κα πρζπει να 

προςκομίηονται ωσ εξισ:  

1. Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε ι ΕΡΕ, υποβάλλει:  

- ΦΕΚ ςφςταςθσ.  

- Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ, ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι 

ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει) με 

το αντίςτοιχο ΦΕΚ και μετά τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ τισ 

ανακοινϊςεισ ΓΕΜΗ (εφόςον υπάρχουν νεότερεσ καταχωριςεισ)  

- ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ι απόφαςθ των εταίρων περί εκπροςϊπθςθσ 

του νομικοφ προςϊπου και μετά τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ θ ςχετικι 

ανακοίνωςθ ΓΕΜΗ (εφόςον υπάρχει)  

 - Ρρακτικό Δ.Σ (για τισ Α.Ε.) ι πρακτικό ςυνζλευςθσ των εταίρων (για τισ ΕΡΕ), ςτο οποίο 

περιζχεται: α) ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, β) εξουςιοδότθςθ αντικλιτου 

(εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό τθσ επιχείρθςθσ) για υπογραφι και υποβολι τθσ 

προςφοράσ, εφόςον θ προςφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

επιχείρθςθσ.  

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / 

μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν  

- Αποδεικτικά καταχϊριςθσ μεταβολϊν και ςτοιχείων ςτο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλζπεται από τθν 

κείμενθ νομοκεςία .  

2. Εάν ο προςφζρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει:  

- Αντίγραφο τθσ ιδρυτικισ πράξθσ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλεσ τισ ζωσ τθν θμζρα υποβολισ τθσ 

προςφοράσ τροποποιιςεισ.  

- Τα αντίςτοιχα αποδεικτικά δθμοςίευςθσ των ανωτζρω ςτο Γ.Ε.Μ.Η.  
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- Ρράξθ του αρμόδιου Διοικοφντοσ Οργάνου (διαχειριςτι) ςτθν οποία περιζχεται: α) ζγκριςθ 

ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, β) εξουςιοδότθςθ αντικλιτου (εφόςον αυτό προβλζπεται 

από το καταςτατικό τθσ επιχείρθςθσ) για υπογραφι και υποβολι τθσ Ρροςφοράσ, εφόςον θ 

προςφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ.  

3. Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε ι Ε.Ε., υποβάλλει:  

- Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ και ςε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι κωδικοποιθμζνο κα 

προςκομιςτοφν αντίγραφα όλων των προγενεςτζρων τροποποιθτικϊν.  

- Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ. 

- Αποδεικτικά καταχϊριςθσ μεταβολϊν και ςτοιχείων ςτο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλζπεται από τθν 

κείμενθ νομοκεςία.  

- Ζγγραφο του Νόμιμου Εκπροςϊπου περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςτθν οποία 

μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ αντικλιτου (εφόςον αυτό προβλζπεται από το 

καταςτατικό τθσ υποψιφιασ αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι τθσ προςφοράσ, ςε περίπτωςθ 

που θ προςφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ.  

4. Εάν ο προςφζρων είναι Ζνωςθ ι Κοινοπραξία, υποβάλλει:  

- Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, 

ςυνεταιριςμόσ). 

 - Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να 

προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και ςτο 

Διαγωνιςμό.  

5. Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Ρρόςωπό, υποβάλλει: 

-  Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ και τισ μεταβολζσ του από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία.  

 Αν το κράτοσ – μζλοσ δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 

2 και ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, το ζγγραφο ι 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ – μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 

όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ (άρκρο 80 παραγρ.2 Ν.4412/16) . 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του Ν. 4412/2016.  
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Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν.1497/1984 (Α’ 188).  

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, βάςει του άρκρου 104 του 

Ν. 4412/2016, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και κατά τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι 

προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν με τθν Υπεφκυνθ Διλωςι τουσ (ΤΕΥΔ), οι οποίεσ 

επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων μετά τθ διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινίςεισ  

1. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 

ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 

αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται 

αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ (άρκρο 103 Ν.4412/16). 

2. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, πρζπει να ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

3. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ του / τθσ Συνεταιριςμοφ 

/ Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ Μζλουσ του / τθσ Συνεταιριςμοφ / 

Ζνωςθσ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε, αν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να 

εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα Μζλθ του / τθσ Συνεταιριςμοφ / Ζνωςθσ, θ Σφμβαςθ 

εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ με τουσ ίδιουσ 

όρουσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα Μζλθ κα 

εξεταςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι 

αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ 

Σφμβαςθσ, τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν «αντικαταςτάτθ» με προςόντα αντίςτοιχα του Μζλουσ 

που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. O «αντικαταςτάτθσ», ωςτόςο, πρζπει να 

εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 4. Σε περίπτωςθ που ο Ρροςφζρων αποτελεί Ζνωςθ, οι λόγοι αποκλειςμοφ ςυμμετοχισ ιςχφουν 

χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. Ρροςφορζσ Ενϊςεων των οποίων τα Μζλθ δεν διακζτουν τα 

απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 5. Επιςθμαίνεται ότι όςον αφορά τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζχουν 

εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τισ οποίεσ τροποποιικθκαν 

οι διατάξεισ του άρκρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρκρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

Ειδικότερα:  

 Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων  



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 
Ε.Σ.Υ.Ρ. – ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΒΙ.ΡΕ.Θ. Σίνδου, ΟΤ 45, Θες/νίκθ, 57022, Τ:2310569999, F:2310569996, e-mail: info@eim.gr, w: http://www.eim.gr/    

25 

 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 

αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 

περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν.4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ 

δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), 

για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.  

 Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων  

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 

από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα τελευταία είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν 

αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και 

εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ 

επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ 

Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 

 Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα 

οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 

Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 

ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 

δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

Άρκρο 7. Κατακφρωςθ Διαγωνιςμοφ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, ο προςφζρων ςτο οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποχρεοφται να 

υποβάλλει τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. 

 Η διαδικαςία ελζγχου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ : 

 είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ 3,4 ι 5 του άρκρου 103 του Ν. 

4412/2016  

 είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.  
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Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ 

από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κλπ, επί αποδείξει, άλλωσ δεν παράγονται τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 

κατακυρωτικισ απόφαςθσ. 

 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα 

αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 

προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ (άρκρο 105 Ν.4412/2016, ωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ 

αρ.27 του άρκρου 107 Ν.4497/17), προςκομίηοντασ προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ ΦΡΑ., θ οποία κα 

επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι. Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται 

ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 

Άρκρο 8. Εγγυιςεισ  

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ 

κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) 

(διάταξθ άρκρου 120 Ν.4512/2018 ςε ςυνδυαςμό με διάταξθ άρκρου 15 παρ.1 Ν.4541/2018) που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 

κράτθ μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 

επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 

ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. Τα αντίςτοιχα 

ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, πρζπει να ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςθ.  

Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να περιζχει κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία τθσ παραγρ. 4 του 

άρκρου 72 Ν.4412/2016, εφόςον δε εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα να είναι ςυμπλθρωμζνθ 

ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δ’ τθσ παροφςασ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ από 

τον ςυνολικό ςυμβατικό χρόνο.  

Η ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Άρκρο 9. Χρόνοσ Ραράδοςθσ –Τόποσ Ραράδοςθσ  

Ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν παραγγελία τθν 

ποςότθτα . 
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Ο τόποσ παράδοςθσ τθσ εκάςτοτε ηθτοφμενθσ ποςότθτασ είναι τα κτίρια τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ, 

εγκαταςτθμζνα ςτθ ΒΙ.ΡΕ. Σίνδου Θεςςαλονίκθσ. 

Η μεταφορά του πετρελαίου κζρμανςθσ ςτισ δεξαμενζσ  τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ,  κα γίνεται με 

δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα του Ρρομθκευτι τμθματικά ςτο κάκε κτίριο και ςτθν ποςότθτα που 

παραγγζλνεται από τθν ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ. 

 Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Ρρομθκευτι να τθροφνται όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα 

αςφαλείασ κατά τθν παράδοςθ του πετρελαίου προσ αποφυγι ατυχθμάτων. Η διακίνθςθ και θ 

παράδοςθ του πετρελαίου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ϋΑρκρο 10. Ραραλαβι 

Για τθν παραλαβι των υλικϊν ςυγκροτείται τριμελισ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 

(ΕΡΡ) με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, και είναι αρμόδια για τθν παραλαβι 

του πετρελαίου κζρμανςθσ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

Η ΕΡΡ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ. 11 β) του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, ειςθγείται 

για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει τα ςχετικά 

πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 

μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Επίςθσ ειςθγείται και για ηθτιματα τροποποίθςθσ των 

ςυμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 132 του Ν. 4412/2016, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 41 του 

ίδιου νόμου.  

Άρκρο 11. Τρόποσ πλθρωμισ – Κρατιςεισ  

Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το αρμόδιο Τμιμα Οικονομικϊν τθσ ΑΛΜ 

Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ του 

είδουσ, με τθν προςκόμιςθ των τιμολογίων πλθρωμισ που κα ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα 

δελτία αποςτολισ, που ςυνόδευαν τισ παραδοκείςεσ  ποςότθτεσ πετρελαίου κζρμανςθσ. 

Ο προμθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και με τα ζξοδα μεταφοράσ των 

ηθτουμζνων ποςοτιτων πετρελαίου κζρμανςθσ ςτθν ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ.  

Θα γίνεται κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Συμβάςεων, βάςει των τροποποιιςεων που επιλκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 

44 του ν. 4605/2019 και 235 παρ.1 του ν. 4610/2019, ςτο άρκρο 4 παρ. 3 εδαφ. η’ του ν. 

4013/2011, επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, ςφμφωνα με τον Ν. 

4412/2016 ωσ ιςχφει. Η εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςε τζλοσ χαρτόςθμου 3% (πλζον 20% 11 

ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ’ αυτοφ).  

 Θα γίνεται κράτθςθ φψουσ 0,06% (άρκρο 350 Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει) επί τθσ αξίασ κάκε 

πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ ςφμβαςθσ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν 

τθσ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ).  
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Θα γίνεται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ  επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου. Για τθν 

παρακράτθςθ αυτι κα δοκεί βεβαίωςθ από τθν υπθρεςία μασ, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί από 

τον προμθκευτι κατά τθν υποβολι τθσ ετιςιασ φορολογικισ διλωςισ  

Πςον αφορά τον τρόπο και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ιςχφουν τα αναφερόμενα 

ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο 12. Ενςτάςεισ  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι 

πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ κατά τθσ Διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 

μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν (αρ. 32 του άρκρου 107 Ν.4497/17).  

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 ν.4412/2016 , εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά διακιρυξθσ θ ανακζτουςα αρχι 

αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με 

τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το 

παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 

παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 

όργανο. (αρ. 33 του άρκρου 107 Ν.4497/17). 

 Άρκρο 13. Γλϊςςα Σφμβαςθσ  

Η ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και επίςθμθ γλϊςςα κατά τθν 

εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ κα είναι θ ελλθνικι.  

Το ςφνολο των εγγράφων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ κα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα και κάκε επικοινωνία του Αναδόχου με τθν ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ κα γίνεται ςτθ 

ελλθνικι γλϊςςα.  

Άρκρο 14. Ιςχφουςα Νομοκεςία – Επίλυςθ Διαφορϊν  

Η Σφμβαςθ κα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να 

επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν 

ςτθν Ακινα.  
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α Γ' 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ  

 1. Τεχνικά Χαρακτθριςτικά  

Οι προδιαγραφζσ των καυςίμων (φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά) κακορίηονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Η ποιότθτα του προςφερόμενου πετρελαίου κα πρζπει να είναι 

ςφμφωνθ με αυτι του πετρελαίου που παράγεται ςτα κρατικά διυλιςτιρια και προορίηεται για 

κατανάλωςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κζτει το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, τισ εκάςτοτε 

προδιαγραφζσ που κακορίηονται από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, κακϊσ επίςθσ και τισ 

προδιαγραφζσ και τισ μεκόδουσ ελζγχου τθσ υπϋαρίκμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β’/16-10-2003) 

Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων ωσ ιςχφει. 

 Η αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ηθτιςει τθ δειγματολθψία καυςίμων και τθ 

διενζργεια χθμικοφ ελζγχου από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) προκειμζνου να 

διαπιςτωκεί θ ςυμφωνία των ιδιοτιτων του υπό προμικεια Ρετρελαίου Θζρμανςθσ. 

 Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ  

1. Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να διακζτει άδεια πϊλθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ ι αδείασ 

λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ςε ιςχφ, ενϊ θ διακίνθςθ και θ παράδοςθ του 

πετρελαίου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Διατάξεισ και ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να 

τθρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

 2. Ο Ρρομθκευτισ κα ζχει τθν ποιοτικι – ποςοτικι ευκφνθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παράδοςθσ του Ρετρελαίου Θζρμανςθσ από τα βυτιοφόρα οχιματα ςτισ δεξαμενζσ των 

κτιρίων των Υπθρεςιϊν τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ ΕΙΜ/ΕΣΥΡ (από τθν αρμόδια Επιτροπι) και ζχει 

τθν υποχρζωςθ να αντικακιςτά άμεςα και με δικά του ζξοδα κάκε ποςότθτα που δεν 

ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ. Η παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά μζχρι τθ λιξθ τθσ 

ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν 

ειδοποίθςι του με κάκε νόμιμο μζςο.  

3. Η μεταφορά του πετρελαίου κζρμανςθσ ςτα κτίρια των Υπθρεςιϊν τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ 

ΕΙΜ/ΕΣΥΡ , κα γίνεται με δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα του Ρρομθκευτι τμθματικά ςτο κάκε 

κτίριο και ςτθν ποςότθτα που παραγγζλνει το κάκε κτίριο. Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του 

Ρρομθκευτι να τθροφνται όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν παράδοςθ του 

πετρελαίου προσ αποφυγι ατυχθμάτων. Η διακίνθςθ και θ παράδοςθ του πετρελαίου κα 

γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

4. Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να δθλϊςει αρικμό φαξ ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο οποίο κα 

ςτζλνονται τα αιτιματα από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ εγγράφωσ ι με τθλεομοιοτυπία για τισ 

ανάγκεσ του εκάςτοτε κτιρίου ςε Ρετρζλαιο κζρμανςθσ.  

5. Η ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εκάςτοτε παραδιδόμενων ποςοτιτων πετρελαίου 

κζρμανςθσ κα γίνεται από τριμελι επιτροπι του ΕΣΥΡ κατά τθν θμζρα και ϊρα παράδοςθσ 
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του Ρετρελαίου κζρμανςθσ. Στο αντικείμενο των εκάςτοτε τριμελϊν επιτροπϊν παραλαβισ 

ςυμπεριλαμβάνονται: 

   5.1. Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον Ρρομθκευτι: 

            5.1.1 Να παραδίδεται θ παραγγελκείςα ποςότθτα ςτο κάκε κτίριο το αργότερο εντόσ 

δφο (2) θμερϊν, φςτερα από τθν παραγγελία . Η παράδοςθ τθσ παραγγελκείςασ ποςότθτασ κα 

διενεργείται ςε ϊρα που κα κακορίηεται από τθ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ.  

             5.1.2 Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ εφαρμόηονται οι 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

   5.2. Ροιοτικόσ ζλεγχοσ: 

 Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ κα γίνεται ςε όλεσ τισ παραλαβζσ πετρελαίου κζρμανςθσ όταν 

δθμιουργείται αμφιβολία ςτθν επιτροπι παραλαβισ όςον αφορά τθν ποιότθτα, προζλευςθ, 

κατθγορία και κάκε άλλο διακριτικό γνϊριςμα του προσ προμικεια είδουσ, οπότε ςε αυτιν 

τθν περίπτωςθ θ εκάςτοτε τριμελισ επιτροπι παραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα 

δειγματολθπτικοφ ελζγχου του πετρελαίου κζρμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ 

εγκυκλίουσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ και τθν αποςτολι των δειγμάτων ςτο Γ.Χ.Κ. για 

κακοριςμό τθσ χθμικισ ςφςταςθσ. Τα δείγματα κα λαμβάνονται επί παρουςία του 

Βυτιοφορζα. 

   5.3. Ροςοτικόσ ζλεγχοσ: 

 Για τον ποςοτικό ζλεγχο παραλαβισ του πετρελαίου κζρμανςθσ,  πζρα από τθν καταγραφι 

τθσ ζνδειξθσ του μετρθτοφ του βυτιοφόρου  κα γίνεται ζλεγχοσ με τθ χριςθ βακμολογθμζνθσ 

βζργασ  πριν και μετά τθν παράδοςθ (θ μζτρθςθ με τθ βακμολογθμζνθ βζργα κα 

πραγματοποιείται μετά τθν πάροδο δζκα λεπτϊν από τθν πλιρωςθ τθσ δεξαμενισ)  ι με άλλο 

ειδικό όργανο μζτρθςθσ παροχισ  του καυςίμου.  

    5.4. Σφνταξθ αντιςτοίχου πρακτικοφ παραλαβισ ι απόρριψθσ.  

Οι Ρροςφζροντεσ κα ςυμπλθρϊςουν τον ακόλουκο Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ωσ προσ τισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Δεν είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ 

τθσ τελευταίασ ςτιλθσ του Ρίνακα (Ραραπομπι 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

α/α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ  ΑΡΑΝΤΘΣΘ  ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Ο Ρροςφζρων κα πρζπει να διακζτει άδεια 

πϊλθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ ι αδείασ 

λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ςε 

ιςχφ, ενϊ θ διακίνθςθ και θ παράδοςθ του 

πετρελαίου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και ο Ρρομθκευτισ κα 

πρζπει να τθρεί όλα τα προβλεπόμενα 

πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

ΝΑΙ   
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2 Η ποιότθτα του προςφερόμενου 

πετρελαίου κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με 

αυτι του πετρελαίου που παράγεται ςτα 

κρατικά διυλιςτιρια και προορίηεται για 

κατανάλωςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που 

κζτει το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, τισ εκάςτοτε 

προδιαγραφζσ που κακορίηονται από το 

Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, κακϊσ επίςθσ 

και τισ προδιαγραφζσ και τισ μεκόδουσ 

ελζγχου τθσ υπϋαρικμ. 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/Β’/16-10-2003) Κοινισ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων 

Ζργων ωσ ιςχφει. 

ΝΑΙ   

3 Ο Ρροςφζρων, εφόςον κατακυρωκεί ςε 

αυτόν θ ςφμβαςθ, κα ζχει τθν ποιοτικι – 

ποςοτικι ευκφνθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ παράδοςθσ του πετρελαίου κζρμανςθσ 

από τα βυτιοφόρα οχιματα ςτισ δεξαμενζσ 

των κτιρίων τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του 

ΕΣΥΡ και ζχει τθν υποχρζωςθ να 

αντικακιςτά άμεςα και με δικά του ζξοδα 

κάκε ποςότθτα που δεν ανταποκρίνεται 

ςτισ προδιαγραφζσ. Η παράδοςθ κα γίνεται 

τμθματικά μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, 

ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ ΑΛΜ 

Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ εντόσ δφο (2) 

θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του με κάκε 

νόμιμο μζςο. 

ΝΑΙ   

4 Η μεταφορά του πετρελαίου κζρμανςθσ 

ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ , 

κα γίνεται με δαπάνεσ και μεταφορικά 

μζςα του Ρροςφζροντα, εφόςον 

κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ, 

τμθματικά. Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ 

του Ρροςφζροντα να τθροφνται όλα τα 

ενδεδειγμζνα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν 

παράδοςθ του πετρελαίου προσ αποφυγι 

ατυχθμάτων. Η διακίνθςθ και θ παράδοςθ 

του πετρελαίου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ΝΑΙ   
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5 Ο Ρροςφζρων, εφόςον κατακυρωκεί ςε 

αυτόν θ ςφμβαςθ, πρζπει να δθλϊςει 

αρικμό φαξ  ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ςτο οποίο κα ςτζλνονται τα αιτιματα για 

τισ ανάγκεσ τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του 

ΕΣΥΡ 

ΝΑΙ   

6 Ο προςφζρων δεςμεφεται ότι κα 

παραδϊςει το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ 

ποςότθτασ πετρελαίου κζρμανςθσ ςτθν 

ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ 

ΝΑΙ   

7 Ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των 

όρων τθσ Διακιρυξθσ, των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και των υποχρεϊςεων 

αναδόχου και τα αποδζχεται ανεπιφφλακτα 

ΝΑΙ   

 

 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 
Ε.Σ.Υ.Ρ. – ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΒΙ.ΡΕ.Θ. Σίνδου, ΟΤ 45, Θες/νίκθ, 57022, Τ:2310569999, F:2310569996, e-mail: info@eim.gr, w: http://www.eim.gr/    

33 

 

 

      ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

                                   ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

 

Εκδότθσ : (πλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ ι Χρθματοδοτικοφ Ιδρφματοσ ι αςφαλιςτικισ 

επιχείρθςθσ) …………………...............................................  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:…………………...........  

Ρροσ: (πλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ) …………………..........  

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ) ………………….......................  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α. ................ ΕΥΩ.................... 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ  ..........................................  (και ολογράφωσ) ςτο οποίο και 

μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ του φυςικοφ προςϊπου / τθσ εταιρείασ Δ/νςθ (ι ςε 

περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των φυςικϊν προςϊπων / εταιρειϊν (1)............................, 

(2).........................., κ.λ.π. ατομικά για κάκε ζνασ από αυτοφσ / αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 

ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ) για τθν καλι 

εκτζλεςθ από αυτόν / αυτιν των όρων τθσ ςφμβαςθσ, που κα υπογράψει μαηί ςασ για τθν 

προμικεια ........................................................ (αρ. Ρρωτ ..... διακιρυξθσ) προσ κάλυψθ αναγκϊν 

του ΕΣΥΡ και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α.. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 

τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν 30/11/2021, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί 

μασ καμία ιςχφ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγυθτικισ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Υπθρεςίασ ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο 

και Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων 

που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε' 
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

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

 
 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

 

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

αλάζεζεο 

 

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

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 
 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία: *ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΣΥΡ)] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *55335] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΒΙ.ΡΕ.Σίνδου. Ο.Τ. 45, 570 22, Σίνδοσ, Θες/νίκθ] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Δ. Μπάκα, Α. Λευκόπουλοσ 
- Τθλζφωνο: *2310569999,2310569980] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: *info@eim.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.eim.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
[ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΣ ΑΛΜ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) ΤΟΥ 
ΕΣΥΡ CPV:09135100-5] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: [55335] 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [3/2020] 

 

 

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

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
II
: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
III

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε»
IV

 ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία 

ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη 

απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 

ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 

κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη 

ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
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θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

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

θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο
V
; 

[] Ναη [] Όρη 

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

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

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

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

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

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

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

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

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

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

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

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

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό 

πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

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

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

V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν η αναιέτουςα αρχθ θ ο αναιέτων φορέασ ζητοφν ρητϊσ αυτέσ τισ πληροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογθ του άριρου 131 παρ. 5 θ εφόςον ο προςφέρων / υποψθφιοσ οικονομικόσ φορέασ  

προτίιεται να αναιέςει ςε τρίτουσ υπό μορφθ υπεργολαβίασ τμθμα τησ ςφμβαςησ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τησ ςυνολικθσ αξίασ τησ ςφμβαςησ ςφμφωνα με το άριρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλέπονται ςτην παροφςα ενότητα, 

παρακαλείςιε να παράςχετε τισ πληροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β 

του παρόντοσ μέρουσ και ςφμφωνα με το μέροσ ΙΙΙ για κάιε υπεργολάβο (θ κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
VII 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
VII

. 

2. Γσξνδνθία
IX,X,XI

. 

3. Απάηε
XII

. 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
XII

. 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
XIV

. 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
XV

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ
XVI

 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]XVII 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεXVIII: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

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

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]XIX 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
XX

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
XXI

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

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
XXII

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
XXIII 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):XXIV 

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

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ
XXV

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
XXVI

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο 

εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο 

ηηο πεξηζηάζεηοXXVII 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκαXXVIII; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 

κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησ
XXIX

, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεοXXX; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
XXXI

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

[] Ναη [] Όρη 
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δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 

αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
XXXII 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

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

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί 

λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη 

νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 
Α: Καηαιιειόηεηα 

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

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

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

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο
XXXIII

; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

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

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη δειψζηε 

αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

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

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

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

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

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

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

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήοXXXIV: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

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

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο
XXXV

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

[…................................…] 
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εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
XXXVI

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
XXXVII

 -

θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

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

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

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

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

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
XXXVIII

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
XXXIX

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
XL

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιήπη

εο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
XLI

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

[....……] 
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αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλXLII φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
XLIII

 ην αθφινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

 

[] Ναη [] Όρη 
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θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

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

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

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

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

ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

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

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

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

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

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

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

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

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

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά
XLIV

, αλαθέξεηε γηα 

ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
XLV 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
XLVI 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι 

– IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 

ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

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

αλαθέξνληαη
XLVII

, εθηόο εάλ : 

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

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

δσξεάλ
XLVIII

. 

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

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην ΕΣΥΠ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο ζπκκεηνρήο ζην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ έηνπο 2020 &2021 ηεο ΑΛΜ Μεηξνινγίαο ηνπ ΕΣΥΠ 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

 

-------------------------------------------------- 

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. 

      Ρολφ 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 μειονεκτοφν των 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 ςτ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α 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. 
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IX. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ 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/ΔΕΤ 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 ς' 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. 

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/ΔΕΤ 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, 
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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. Αρκρο 73 παρ. 5. 

XXVIII. Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 
ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΤΔ 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 Ραράρτθμα 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 ΤΕΤΔ. 

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 ΤΕΤΔ 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. Yπό 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. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ' 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ ΑΛΜ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) ΤΟΥ 
ΕΣΥΡ 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

 

 

 

Με τθν παροφςα Οικονομικι Ρροςφορά αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ. Με τθν παροφςα Οικονομικι Ρροςφορά, δθλϊνω ότι το ποςοςτό ζκπτωςθσ, που 

προςφζρω, είναι επί τθσ εκάςτοτε  διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ  πετρελαίου 

κζρμανςθσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για το νομό Θεςςαλονίκθσ και εμφανίηεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://www.fuelprices.gr. Ρζραν τθσ τιμισ που κα προκφψει μετά τθν αφαίρεςθ του 

προςφερόμενου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ καμία απαίτθςθ, οικονομικι ι άλλθ δεν ζχω, από 

οποιαδιποτε αιτία (αφξθςθ τιμισ, αφξθςθ φορολογίασ ι ειςφορϊν, μεταφορικζσ δαπάνεσ κ.λπ.), 

από το ΕΣΥΡ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Με τθν Οικονομικι μου Ρροςφορά δεςμεφομαι ότι κα μεταφζρω και κα παραδϊςω, 

όπου μου ηθτθκεί, τθν   ποςότθτα καυςίμου που κα παραγγείλει θ ΑΛΜ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ/ΕΣΥΡ) 

ςτθν οποία αφορά θ προμικεια, εντόσ 48 ωρϊν από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα ςτοιχεία τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Η προςφορά μου ιςχφει για 120 θμζρεσ 

προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 

 

 

 

Θμερομθνία............................................. 

                 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΛΙΤΑ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΗΣ ΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΡΩΛΗΣΗΣ 
(ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  & ΟΛΟΓΑΦΩΣ) 

Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 60.000 λίτρα % 
…………………………………………….. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ 

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΛΜ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥΡ  

…………. Νο……../….  

Στθν ………………………, ςιμερα τθν ……………..του …..μθνόσ ……………., ζτουσ ……., οι υπογράφοντεσ:   

1. Το Εκνικό Σφςτθμα Υποδομϊν Ροιότθτασ (ΕΣΥΡ), νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ.), 
που εδρεφει ςτ .....……..………, οδόσ ........………………. και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο 
του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου, …………………………............. και για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ 
από τον …………………….............. του …………………....... ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ………… απόφαςθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (καλοφμενοσ ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ ο «ΕΣΥΡ») και  

2. θ εταιρεία με τθν επωνυμία « ………………………………...............» που εδρεφει ςτ .......……………………… 
επί τθσ οδοφ …………………………. τκ ………………. όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ 
παροφςασ, από τον ……………………(καλοφμενθσ ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»),  

 

Αφοφ ζλαβαν υπόψθ τουσ:  

 Πτι το ΕΣΥΡ κρίνει απαραίτθτθ τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν κάλυψθ 
αναγκϊν τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ ( ΒΙΡΕ Σίνδου ΟΤ 45 & ΟΤ 18 ΤΚ 570 22 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)  για το ζτοσ 2020 ΚΑΙ 2021 

  Τθν αρικμ…………/…../….-…..-….. απόφαςθ του Δ.Σ του ΕΣΥΡ με τθν οποία κατακυρϊκθκε 
ςτον μειοδότθ, κατόπιν διενζργειασ ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, θ ανάκεςθ τθσ 
προμικειασ πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ  ΑΛΜ Μετρολογίασ 
του ΕΣΥΡ για το ζτοσ 2020 και 2021, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ τθσ 
παροφςασ.  

Κατ’ακολουκία των παραπάνω ςυνομολογείται μεταξφ των ςυμβαλλομζνων τοφτων θ ακόλουκθ 
ςφμβαςθ θ οποία διζπεται από τουσ όρουσ που περιζχονται : 

1.   Στθν παροφςα Σφμβαςθ  

2. Στθ με αρικμ…../…./…… Διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια 
………………λίτρων πετρελαίου κζρμανςθσ, με κριτιριο ανάκεςθσ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τθσ τιμισ και ςυγκεκριμζνα το μεγαλφτερο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του Ραρατθρθτθρίου 
Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το νομό 
Θεςςαλονίκθσ, ανά λίτρο κατά τθν θμζρα παράδοςισ του, για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ 
του ΕΣΥΡ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
Υπθρεςίασ.  

3.  Στθν υποβλθκείςα προςφορά του Αναδόχου  

Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ όρων κα υπεριςχφουν κατά ςειρά προτεραιότθτασ (1) θ παροφςα 
ςφμβαςθ, (2) θ υπϋαρικμ. 3/2020 Διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια 
πετρελαίου κζρμανςθσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι και ςυγκεκριμζνα το 
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μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ 
του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ  
για το νομό Θεςςαλονίκθσ, ανά λίτρο κατά τθν θμζρα παράδοςισ του, για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΛΜ 
Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ  και οι επϋαυτισ διευκρινιςεισ και (3) θ Ρροςφορά του Αναδόχου. 

Πλουσ τουσ ανωτζρω όρουσ δθλϊνει ρθτά ο Ανάδοχοσ ότι αποδζχεται εξ ολοκλιρου και 
ανεπιφφλακτα ωσ ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ .  

ΑΘΟ 1 

ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Η παροφςα διζπεται από όλεσ τουσ όρουσ τθσ αρικμ………….Διακιρυξθσ, ςτθν οποία αναλυτικϊσ 
παρατίκεται το νομικό πλαίςιο. Επιπρόςκετα θ παροφςα διζπεται από τισ διατάξεισ : 

 1. Τθσ υπϋ αρικμ 587-2020/15-04-2020 απόφαςθσ του ΔΣ του ΕΣΥΡ περί ζγκριςθσ διενζργειασ 
ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με αρ. διακιρυξθσ 3/2020  και  

2. Τθσ υπ’ αρικμ. ………………/……/……….-………-……. απόφαςθσ του ΔΣ του ΕΣΥΡ με τθν οποία 
κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο θ προμικεια ………………  

ΑΘΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Με τθν παροφςα ςφμβαςθ το ΕΣΥΡ ανακζτει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, τθν 
προμικεια 60.000 λίτρων πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ που 
βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ ςτθ ΒΙΡΕ Σίνδου ΟΤ 45 & ΟΤ 18 ΤΚ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ για το ζτοσ 2020 
και 2021, με ποςοςτό ζκπτωςθσ …….% ανά λίτρο επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ 
τιμισ ανά λίτρο του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ για το νομό Θεςςαλονίκθσ, ποιότθτασ ςφμφωνθσ με αυτι που παράγεται ςτα 
Κρατικά Διυλιςτιρια και προορίηεται για κατανάλωςθ και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ που κζτει το 
Υπουργείο Οικονομίασ, & Ανάπτυξθσ – Γενικι Γραμματεία Εμπορίου, τισ εκάςτοτε τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που κακορίηονται από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ 
Υπθρεςίασ του ΕΣΥΡ.  

 

ΆΘΟ 3 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Η προμικεια των …………… λίτρων πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ, κα 
γίνεται για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ωσ και τθν …./…../….... . 

 

ΑΘΟ 4 

ΤΙΜΘΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ζκπτωςθ ρθτά ςυμφωνείται ςτο ποςοςτό των ……….% ανά λίτρο ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν θμζρα παράδοςισ του, του 
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ  για 
το νομό Θεςςαλονίκθσ, κα είναι ςτακερό για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ και αφορά τισ κάκε είδουσ 
δαπάνεσ, επιβαρφνςεισ, αμοιβζσ (τρίτων, προςωπικοφ, ςυνεργατϊν, κλπ.), τθν αμοιβι του 
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Αναδόχου κακϊσ και κάκε παρεχόμενθ υπθρεςία του Αναδόχου όπωσ και ζξοδα αυτοφ ςτα οποία 
ο τελευταίοσ κα προβεί για τθν προςικουςα εκτζλεςθ του Ζργου. 

Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει από το αρμόδιο Τμιμα Οικονομικϊν τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ 
του ΕΣΥΡ μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ του είδουσ, με 
τθν προςκόμιςθ των τιμολογίων πλθρωμισ που κα ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα δελτία 
αποςτολισ, που ςυνόδευαν τισ παραδοκείςεσ  ποςότθτεσ πετρελαίου κζρμανςθσ.  

Ο προμθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και με τα ζξοδα μεταφοράσ των 
ηθτοφμενων ποςοτιτων πετρελαίου κζρμανςθσ ςτθν Υπθρεςία/εσ .  

Επιπλζον κα γίνονται οι εξισ κρατιςεισ :  

 κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, 
ςφμφωνα, βάςει των τροποποιιςεων που επιλκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του ν. 
4605/2019 και 235 παρ.1 του ν. 4610/2019, ςτο άρκρο 4 παρ. 3 εδαφ. η’ του ν. 4013/2011, 
Η εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςε τζλοσ χαρτόςθμου 3% (πλζον 20% 11 ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 
επ’ αυτοφ)ι  

 κράτθςθ φψουσ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν 
αναγκϊν τθσ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ).  

 Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ Για 
τθν παρακράτθςθ αυτι κα δοκεί βεβαίωςθ από τθν υπθρεςία μασ, θ οποία κα 
χρθςιμοποιθκεί από τον προμθκευτι κατά τθν υποβολι τθσ ετιςιασ φορολογικισ 
διλωςισ. 

 Πςον αφορά τον τρόπο και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ιςχφουν τα αναφερόμενα 
ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραιτείται από κάκε αξίωςθ για αποηθμίωςι του από το ΕΣΥΡ για οποιαδιποτε 
αυξομείωςθ των παραγγελκζντων ποςοτιτων.  

ΆΘΟ 5 

ΡΑΑΔΟΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ 

Ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν παραγγελία τθν 
ποςότθτα. 

Η μεταφορά του πετρελαίου κζρμανςθσ ςτα κτίρια τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ, κα γίνεται με 
δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα του Ρρομθκευτι τμθματικά ςτο κάκε κτίριο και ςτθν ποςότθτα που 
παραγγζλνει το κάκε κτίριο. Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Ρρομθκευτι να τθροφνται όλα τα 
ενδεδειγμζνα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν παράδοςθ του πετρελαίου προσ αποφυγι ατυχθμάτων. 
Η διακίνθςθ και θ παράδοςθ του πετρελαίου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Κατά τθν θμζρα και ϊρα παράδοςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ θ Επιτροπι Ραραλαβισ του ΕΣΥΡ που 
ορίςκθκε με τθν απόφαςθ ΔΕΣΥΡ 587-20/15-04-2020 κα είναι αρμόδια για τον ζλεγχο τθσ 
ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον προμθκευτι, τον επιτόπιο ποιοτικό και ποςοτικό 
ζλεγχο, τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου,  και κα ςυντάςςει εντόσ 3 θμερϊν από τθν παράδοςι του, ςχετικό 
πρακτικό παραλαβισ. 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 
Ε.Σ.Υ.Ρ. – ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΒΙ.ΡΕ.Θ. Σίνδου, ΟΤ 45, Θες/νίκθ, 57022, Τ:2310569999, F:2310569996, e-mail: info@eim.gr, w: http://www.eim.gr/    

61 

 

 

ΆΘΟ 6 

ΚΥΩΣΕΙΣ - ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του ΔΣ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου:  

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ν.4412/2016,  

β) εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον 
χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 
4412/2016, 

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

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

β) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν.4412/2016 κατά 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ίδιου νόμου. Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ προμικειασ επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 207 του Ν. 4412/2016.  

ΆΘΟ 7 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζχει κατακζςει τθν αρικμ……………………………….εγγυθτικι επιςτολι τθσ 
……………………………ποςοφ ……………….ευρϊ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ 
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του Ζργου, ιςχφοσ μζχρι τισ ………………………….ωσ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ, θ οποία κα επιςτραφεί ςτον προμθκευτι μετά τθν λιξθ 
ιςχφοσ τθσ παροφςασ, εφϋόςον δεν προκφψει κζμα κατάπτωςθσ τθσ υπζρ του ΕΣΥΡ. 

 

ΆΘΟ 8 

ΕΓΓΥΘΣΘ – ΕΥΘΥΝΘ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ρθτά αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και εγγυάται ότι θ ποιότθτα των καυςίμων κα 
είναι ςφμφωνθ με αυτι που παράγεται ςτα Κρατικά Διυλιςτιρια και προορίηεται για κατανάλωςθ 
και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ που κζτει το Υπουργείο Εμπορίου, τισ εκάςτοτε τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που κακορίηονται από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και τισ προδιαγραφζσ του 
ΕΣΥΡ.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό και τουσ ςυνεργάτεσ του ενόψει 
τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ.  

Το ΕΣΥΡ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 
αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου.  

 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΆΘΟ 9 

ΡΛΘΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

θτά ςυμφωνείται ότι θ παροφςα ςφμβαςθ κακϊσ και όλα τα παραρτιματα που επιςυνάπτονται 
και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, ςυνιςτοφν τθν πλιρθ ςυμφωνία των μερϊν και 
υπεριςχφουν κάκε άλλθσ προθγοφμενθσ ςυμφωνίασ, ςυμπλθρωματικισ ι παράλλθλθσ , γραπτισ ι 
προφορικισ ι διλωςθσ γραπτισ ι προφορικισ μεταξφ των μερϊν.  

 

ΆΘΟ 10 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Τροποποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ μπορεί να γίνει μόνο ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 132 του Ν.4412/2016, μετά από ςχετικι 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου (άρκρο 201 του Ν. 4412/2016), θ οποία εγκρίνεται από το 
Δ.Σ. του ΕΣΥΡ. 

ΆΘΟ 11 

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ – ΕΚΧΩΘΣΘ 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε δικαιοφται να υποκαταςτακεί από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν όλο ι εν 
μζρει ςτα δικαιϊματα ι τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ, οφτε 
επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μζρουσ ι όλθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ τθ 
προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ του ΕΣΥΡ. 

ΆΘΟ 12 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΘΙΑ 

Η παροφςα ςφμβαςθ κακϊσ και κάκε διαφορά που απορρζει από αυτιν διζπεται από τισ διατάξεισ 
του Ελλθνικοφ Δικαίου. Για κάκε διαφορά, αποκλειςτικά αρμόδια ορίηονται τα δικαςτιρια τθσ 
Ακινασ. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ αυτισ, το ΕΣΥΡ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 
πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τθσ υπ’ αρικ. …../2020 Διακιρυξθσ, όπωσ και οι όροι τθσ Τεχνικισ & 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυμφωνθκζντων ςυντάχκθκε το παρόν ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και 
αφοφ διαβάςτθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ, ζλαβε ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων δφο (2) 
και ο δεφτεροσ ζνα (1).  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΥΡ                          ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

_____________                         ______________ 


