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                                                         ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 16PROC005619312 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αθήνα  21.12.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                      Αρ. Διακ: 18/2016 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                               Α.Δ.Α.: ΩΤ3ΨΟΡΕ1-597 

– Ε.Τ.Α.Α.          

 

Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών               Αρ. Πρωτ: 355805 

Τμήμα : Προμηθειών      

  

Μάρνη 22 -104 33 Αθήνα 

Πληροφορίες : Ρ. Μιχαλοπούλου  

Τηλ. 210 5217304 

Fax: 210 5217407  

    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 18/2016 
     

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ 

130.197 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ ΤΟΥ ΕΤΑΑ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 124.075,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 

(περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’-Γ’) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του ιδρυτικού νόμου του Ε.Τ.Α.Α.  Ν. 3655/2008  (ΦΕΚ 58/ Α΄/03.04.08) « Διοικητική και 

οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις.» 

1.2 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22.03.1994) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και 

άλλες διατάξεις», άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις». 

1.3 Του  άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 σχετικά με την δημοσίευση προκήρυξης σε δύο 

ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 

1.4 Του Ν. 3054/2002 (ΥΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωση της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης και 

άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/20.04.2005).  

1.5 Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.6 Tου ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

1.7 Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22.11.2010 τ. A’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

1.8 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.09.2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 0,06% 

επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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1.9 Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ Α’/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 

Άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/ Α’/07.04.2014).    

1.10 Του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/23.07.2013) άρθρο 64 §2 σχετικά με την παρακράτηση 

φόρου επί του ποσού της καθαρής αξίας σε ποσοστό 1% για την προμήθεια  υγρών  

καυσίμων,  4% για την προμήθεια αγαθών και 8% για την προμήθεια υπηρεσιών.  

1.11 Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

1.12 Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της  

  ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών & άλλες  

  διατάξεις», όπως αυτός ισχύει. 

1.13 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

1.14 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 Την απόφαση με αριθμό 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11.08.2010) του Υπουργού 

Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 

του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  

2.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2380 (Φ.Ε.Κ. 3400/20.12.2012 τ. Β’) Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων». 

2.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2677/21.10.2013 τ. Β’) Απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

2.4 Την υπ’ αριθμ. Π1/542/04.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γ.Γ.Ε. «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»   

2.5 Την απόφαση επί του 9ου θέματος της 408ης/20.07.2016  συνεδρίασης  του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. (A.Δ.Α. ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ) & επί του 8
ου

 θέματος της υπ’ αριθμ. 410
ης

 

/03.08.2016 (Α.Δ.Α. ΩΦ9ΔΟΡΕ1-ΖΘΞ) σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. 

2.6 Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών προς το 

Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης και δέσμευσης του ποσού για 

την διενέργεια διαγωνισμού πετρελαίου θέρμανσης (Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς αιτήματος 

:16REQ004872170) 

2.7 Την απόφαση επί του  6
ου

 θέματος της υπ’ αριθμ. 406ης/06.07.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του  Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης και έγκρισης της 

δέσμευσης συνολικού ποσού 19.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που εκτιμάται ότι 

θα απαιτηθεί για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 ΚΑΕ:0010161100 «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων  

(ΑΔΑ: ΩΝΕΡΟΡΕΙ-4Φ8  & Α.Δ.Α.Μ.  έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος 

:16REQ004872202 ) 

2.8 Την έγγραφη εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 104245/04-08-2016 της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικού των Τομέων Υγειονομικών  προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για 

την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 στα κτήρια των 

οδών Σταδίου 29 και Αχαρνών 27 (Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς αιτήματος :16REQ005210291). 

2.9 Την απόφαση επί του  10
ου

 θέματος της υπ’ αριθμ 414ης/14.09.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας  της προμήθειας πετρελαίου 

θέρμανσης 100.000 lt, για την κάλυψη των αναγκών κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών 

του Ε.Τ.Α.Α & την δέσμευση του ποσού των 95.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2.10 Την υπ’ αρ. 237 με αρ. πρωτ. 130450/10.10.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των 

Τομέων Υγειονομικών ποσού 95.000,00 € σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού 

εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών, οικ. έτους 2016 
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στον ΚΑΕ 1611.00 (Α.Δ.Α.:725ΒΟΡΕ1-Π59 & Α.Δ.Α.Μ.  έγκρισης Πρωτογενούς 

Αιτήματος :16REQ005229035) 

2.11 Το αίτημα της Δ/νσης Εποπτείας και ελέγχου Περιφερειακών υπηρεσιών των Τομέων 

Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  των Τομέων 

Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. για δέσμευση ποσού 6.512,10 € πλέον Φ.Π.Α.(ΑΔΑΜ 

Πρωτογενούς αιτήματος: 16REQ005281216) για το περιφερειακό τμήμα Κεντρικής 

Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη). 

2.12 Το αίτημα της Δ/νσης Εποπτείας και ελέγχου Περιφερειακών υπηρεσιών των Τομέων 

Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  των Τομέων 

Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. για δέσμευση ποσού 1.612,90 € πλέον Φ.Π.Α.(ΑΔΑΜ 

Πρωτογενούς αιτήματος: 16REQ005252812) για το περιφερειακό γραφείο Καστοριάς. 

2.13 Την απόφαση  επί του 16
ου

 θέματος της υπ’ αριθμ. 423/09-11-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας πετρελαίου 

θέρμανσης για το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη- ΑΔΑΜ 

Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος:16REQ005472471), και του Περιφερειακού Γραφείου 

Καστοριάς- ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος:16REQ005500102) των Τομέων 

Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 8.125,01 € πλέον 

Φ.Π.Α.(ΑΔΑ:ΨΛΡΙΟΡΕ1-594), και που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό δαπανών των 

Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ –ΚΑΕ 1611.000 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.» 

 

2.14 Την απόφαση επί του 10
ου

 θέματος της υπ’ αριθμ. 422/02-11-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση των όρων και του σχεδίου διακήρυξης του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων του Ε.Τ.Α.Α.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ, - η οποία θα δοθεί ως μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης   του 

πετρελαίου θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις κατά τόπου περιοχές  (Νομός Αττικής, 

Θεσσαλονίκης, Καστοριάς) των εγκαταστάσεων των κτηρίων που παραδίδεται, κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτού- για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των 

κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και 

των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη & 

Περιφερειακά Γραφείο Καστοριάς),  όπως  αναφέρονται στα παραρτήματα Α’,Β’,Γ’  που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και  σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

Η μέση λιανική τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α.. Το ποσοστό έκπτωσης, θα υπολογίζεται επί του 

ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ, και στο προκύπτον από την αφαίρεση της 

έκπτωσης  αυτό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στο παραπάνω 

ποσό μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α και της έκπτωσης. Η έκπτωση  θα ισχύει για όλη την χρονική 

διάρκεια της σύμβασης. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
1
 ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013),  στο  άρθρο  

11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β/21.10.2013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και 

στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Στους  οικονομικούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα  να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο 

των τμημάτων του αντικειμένου είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα  αυτού, όπως ορίζονται αυτά 

ως ομάδες κτηρίων Α,Β και Γ στο Παράρτημα Γ της παρούσης. Προσφορά που δεν αφορά στο 

                                                 
1
 Οικονομικοί φορείς: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
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σύνολο της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κάθε κτηρίου για την ομάδα  /ομάδες των κτηρίων 

για την/τις   οποία/ες  υποβάλλεται αυτή, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & Γ’ της 

παρούσας Διακήρυξης κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ως κατωτέρω: 

Δημοσίευση Διακήρυξης στο 

ΕΣΗΔΗΣ 
Πέμπτη  22.12.2016 

Δημοσίευση Διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 
Τετάρτη 21.12.2016 

Δημοσίευση Διακήρυξης στην 

ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α.- 

www.etaa.gr 
Πέμπτη  22.12.2016 

Δημοσίευση Περίληψης 

Διακήρυξης στον Ελληνικό 

Τύπο -Εφημερίδες  

Στον Ημερήσιο Τύπο –, ημέρα  Τετάρτη 28.12.2016  

 

Δημοσίευση Περίληψης 

Διακήρυξης στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 

Σε ΦΕΚ –30.12.2016, ημέρα Παρασκευή 

Δημοσίευση Περίληψης 

Διακήρυξης στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Τετάρτη 21.12.2016 

 

ΔΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΩΡΑ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

 
 

Συστημικός αριθμός 
Διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ: 29944 

13.01.2017  
 

& ώρα  23:59:00 

 
 

19.01.2017  
& ώρα 10:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν  

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 

2. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου
2 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους µε τα στοιχεία του 

διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της 

διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη 

μορφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 

                                                 
2
 (υπο)φάκελος:  κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την 

προσφορά του στο σύστημα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα µε 
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 
Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης µε θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή µέσω του διαδικτύου στην 
ιστοσελίδα www.etaa.gr 
 

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί διακόσιες σαράντα  (240) 
ημέρες από την επόμενη ημέρας της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των 

ποσοτήτων όλων των κτηρίων ή για μία ή περισσότερες  ομάδες κτηρίων δηλ.  ανά γεωγραφική 

περιοχή ( των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης , Καστοριάς),  όπως αυτές ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα με το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης για κάθε  ομάδα κτηρίων (Α, Β και Γ), όπως αυτές ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

4. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους 

και προϋποθέσεις. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί  περιγράφονται 

στο  άρθρο 2, παρ.1. (11) του  Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος 

φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά την περιγραφόμενη στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄ παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων 

καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.  

 Ο οικονομικός φορέας  πρέπει να διαθέτει άδεια εμπορίας υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ή 

άδεια λιανικής εμπορίας (άδεια πρατηριούχου υγρών καυσίμων ή άδεια πωλητή πετρελαίου 

θέρμανσης με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους) 

Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς 

(άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016). 

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε  ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή 

υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 

4412/2016).  

Στις περιπτώσεις προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι του Ε.Τ.Α.Α. αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). 

6. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, λαμβάνονται υπόψη επιπλέον  των αναφερομένων 

στο άρθρο 26 παρ. 3 & 4 κυρίως και τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016.  

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., για την ομάδα ή τις ομάδες των κτηρίων για τα οποία 

υποβάλλει ο διαγωνιζόμενος προσφορά, ισχύος τουλάχιστον  επί ένα μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και την διαγωνιστική διαδικασία 

παρέχονται  από την Υπηρεσία.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 

ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. Το 

Ε.Τ.Α.Α. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 

σύμφωνα µε τις ανωτέρω προθεσμίες. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων υποβάλλονται 
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ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, µέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., από εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 

όσους διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που τους 

έχουν χορηγηθεί). Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 

αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, µε το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, υποβάλλονται µε άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

9. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
«ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 
 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 
«ΤΕΥΔ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ 

    ΄    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ  
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Ανήκει στη διακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 

09135100-5 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

Ι. ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-Τ.Ε.Α.Δ. 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 –ΑΘΗΝΑ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20.000 LIT 

 

ΙΙ. ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 –ΑΘΗΝΑ                 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 90.000 LIT 

ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 –ΑΘΗΝΑ        ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10.000 LIT 

 

ΙΙΙ. ΚΤΗΡΙA ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΔΕ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦEΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 

ΓΡΑΜΜΟΥ 117-ΚΑΣΤΟΡΙΑ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ:1.697,80 LIT 

(ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΣΤΗΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8.500,00 LIT 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

lt 

ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

Ευρώ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

 

1..Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ:  

2. Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ:  

3. E.T.A.A.- TOMΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΔΕ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

Συνολική εκτιμώμενη αξία 124.075,00 € συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α.   

 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

-Προϋπολογισμός ΕΤΑΑ/Τομέων Υγειονομικών: 95.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

-Προϋπολογισμός  ΕΤΑΑ/Τομέα Ασφάλισης Νομικών: 19.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

  -Προϋπολογισμός  ΕΤΑΑ/Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ:             

10.075,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                             124.075 € 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟΝ  ΦΟΡΕΑ 

Η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται τμηματικώς βάσει των 

αναγκών των Τομέων.  

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο  ισχύει για το χρονικό 

διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της. 

 (Επισημαίνεται ότι  το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας των Τομέων 

Μηχανικών & ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. έχει σε ισχύ σύμβαση από 

23/03/2016-23/03/2017).  

Τα έξοδα μεταφοράς στις εγκαταστάσεις των Τομέων 

συμπεριλαμβάνονται στην προσφερθείσα τιμή. 
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 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΤΑΑ 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΡΙΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Lt) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ 

χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ  

με ΦΠΑ 24% σε Ευρώ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

27-29 

ΑΘΗΝΑ  
10.000 7.661,29 9.500,00 

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 90.000 68.951,61 85.500,00 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.Δ.Ε. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-

ΖΕΥΞΙΔΟΣ 

8 

8.500 6.512,10 8.075,00 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΜΜΟΥ 

117 

1.697,80 1.612,90 2.000,00 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Α.Ν.) 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

53 ΑΘΗΝΑ  
20.000 15.322,58 19.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ   100.060,48 124.075,00 
 

 

  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η εκάστοτε  παραγγελθείσα ποσότητα θα παραδίδεται στις 

εγκαταστάσεις κάθε κτηρίου το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών (σε εργάσιμες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρες), ύστερα 

από την παραγγελία της Υπηρεσίας του ΕΤΑΑ. Η παραλαβή της 

παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε ώρα που θα 

καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του ΕΤΑΑ μεταξύ 

07:30 – 13:00. 

 Εγκαταστάσεις των κτηρίων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.  

(ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 –ΑΘΗΝΑ, ΣΤΑΔΙΟΥ 29 –ΑΘΗΝΑ,  ΑΧΑΡΝΩΝ 27-

29 –ΑΘΗΝΑ , ΓΡΑΜΜΟΥ 117-ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)                   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

 

 κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας 

(εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει).  

 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% 

επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
 κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου επί της  αξίας προ 

Φ.Π.Α, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

(άρθρο 36, παρ 6 Ν.4412/2016 (Α.147).  Παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή (Ε.Τ.Α.Α.) στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων & 

Προμηθειών, της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη 

διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
  :ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

(Άρθρο 2, §1. (11), άρθρο 25, άρθρο 73  του Ν. 4412/2016. &   Άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 

ΦΕΚ Β’ 2677/21.10.2013) 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί  

περιγράφονται στο  άρθρο 2, παρ.1. (11) του  Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην 

αγορά την περιγραφόμενη στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄ παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον το 

δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 

4412/2016.   

Κριτήριο επιλογής ( Eλάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής): Ο οικονομικός φορέας  πρέπει να 

διαθέτει άδεια εμπορίας υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ή άδεια λιανικής εμπορίας (άδεια 

πρατηριούχου υγρών καυσίμων ή άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ή χωρίς 

αποθηκευτικούς χώρους) 

 

2. Δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό (αποκλείονται) όσοι οικονομικοί φορείς βάσει του 

άρθρου 73 του Ν 4412/2016 εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

2.1. Yπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους, δηλαδή: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Σημείωση: Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2.2  Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

2.3  εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18  του Ν.4412/2016,  

2.4 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.4 Η  αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού  

2.5 Συντρέχει  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016 

2.6 εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

2.7εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση 

να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79  

2.8 εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

2.9 Έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

2.10 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 
 
  

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
3.1 Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται µέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από 
τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ) ταυτοποιούμενοι ως εξής:   
α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   
β) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν 
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διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται  µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   
γ) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:   
- Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη µε επίσημη μετάφραση στην ελληνική.   
- Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf µε επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ.60/2007 και σύμφωνα µε τους προβλεπόμενους 
όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.   
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήματος.   
3..2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.   
Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο  

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 
 :ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Άρθρο 11 της ΥΑ  Π1/2390/13 ΦΕΚ Β’ 2677/21.10.2013) 

 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 92-94 του Ν. 4412/2016, 
σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα µε το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29.05.2013) και το άρθρο 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
(ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 
Ρητά καθορίζεται ότι, µε την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό, ο 

συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
(Άρθρο 93 - παρ. β (αα), (γγ)  και (δδ), άρθρο 79 παρ. 2 , άρθρο 92 και 94 - παρ. 4  του Ν. 4412/2016 & 

άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ Β’ 2677/21.10.2013) 

 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  
υποβάλλονται, η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και η Τεχνική Προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή 
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αρχείου .pdf  -σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» & τα σχετικά άρθρα 72, 73,74, 79 

(§2) του Νόμου 4412/2016,-   όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 
1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ 

Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

(βλ. περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις στο άρθρο 11 της παρούσας). 

 
Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή της. 

 

2) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του 

Ν.4412/16, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας (διαγωνιζόμενος) πληροί  τις προϋποθέσεις των εδαφίων (α) και (β) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. Στο ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) 

συμπληρώνονται από τον Οικονομικό Φορέα τα ακόλουθα: 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

 

 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής ( Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV) 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Συγκεκριμένα  με το  ΤΕΥΔ δηλώνεται ότι: 
 

2.1 δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους, δηλαδή: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

2.2. δεν  τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου 

  

2.3  είναι ενήμερος   ως προς  τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) 

 

2.4. είναι  εγγεγραμμένος  στο  οικείο  Επιμελητήριο (ή  σε  ισοδύναμες  

επαγγελματικές  οργανώσεις  αν  πρόκειται  για  αλλοδαπό),  ορίζοντας  ρητά  την  

επωνυμία  του  Επιμελητηρίου  και  το  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  που  

ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες)  προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό 

επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραμμένοι 

στο Επιμελητήριο 

 

2.5  δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

 

2.6 δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού  

2.7 δεν συντρέχει  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του 

στην διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016   

 

2.8 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής (ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής) όπως 

έχουν καθοριστεί στην παρούσα διακήρυξη και σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.4412/2016. 

 

2.9   ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει 

σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  
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2.11 ότι, κατά την εκτέλεση της σύμβασης  εφόσον του ανατεθεί, θα  τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  

 

2.12 ότι, δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

  

2.13 ότι, σε περίπτωση που ζητηθεί από την  Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας , θα υποβάλει  όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά  

 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης  
 
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον έχοντα 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
Τα σχετικά με την υπογραφή των προβλεπόμενων στο άρθρο 79 του Νόμου 4412/2016  

ενημερωμένων υπεύθυνων δηλώσεων για το σύνολο των περιπτώσεων ρυθμίζονται από 

τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 73§1 τελευταίο εδάφιο του ως άνω Νόμου. 
 
3) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 

του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους µε μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο 

ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους µε 

μορφή Ο.Ε.,Ε.Ε.& ΙΚΕ), και  αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης Επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 

τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

μαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία). 

 

Συγκεκριμένα:  

-Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):  

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας ή ελλείψει αυτού σε περίπτωση που ακόμη δεν έχει 

δημοσιευτεί, πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ από το οποίο να προκύπτει η σύσταση της 

εταιρείας ή ελλείψει αυτού πιστοποιητικό έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας και ελλείψει αυτού σε περίπτωση που ακόμη δεν 

έχει δημοσιευτεί, πρωτότυπο ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας απ’ όπου προκύπτει η εκπροσώπησή της ή πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ. εν ισχύ.  

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του νομίμου 

εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται 

στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ εκπροσώπησης ή στο ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.  

-Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΙΚΕ):  

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρείας.  
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 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή  

 

Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

 Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

αυτά που αναφέρονται ανωτέρω τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 

έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε 

ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για 

τους ημεδαπούς.  

 

 Σε περίπτωση που στην χώρα αυτή  δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από 

τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή εάν στην χώρα αυτή δεν  

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί  από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η 

υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε αλλοδαπές χώρες θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
µε ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλεται  ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά,  η οποία  συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf.  Για τις  τεχνικές προδιαγραφές  

που δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, 

ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος σχετικά με την συμμόρφωσή του  με τις τεχνικές προδιαγραφές-

απαιτήσεις της διακήρυξης για την υλοποίηση της σύμβασης. 

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις παρατίθενται στο Παράρτημα Γ της 

παρούσας. Η συμμόρφωση του οικονομικού φορέα με αυτές πιστοποιείται με την 

καταφατική απάντησή του (ΝΑΙ) στο σύστημα και την παραπομπή του σε ψηφιακά 

υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75) , η 

οποία υποβάλλεται  ως pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά».  

Στην  ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται ότι : 

« Έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων της διακήρυξης, όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Γ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 18/2016 για 

την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων ιδιοκτησίας του ΕΤΑΑ και 

δεσμεύομαι ότι συμμορφώνομαι πλήρως με όλους τους όρους για την/τις ομάδες κτηρίων για την/τις 

οποία/ες κατατίθεται η προσφορά » 

Επίσης ο  ανωτέρω (υπο)φάκελος  με την Τεχνική Προσφορά  κατά περίπτωση πρέπει να περιέχει  

υλικό τεκμηρίωσης για τυχόν εξοπλισμό [εγχειρίδια, φυλλάδια, κλπ.] και οποιοδήποτε επιπλέον 

στοιχείο  τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.  

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
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αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στην υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πλην 

αυτών των δικαιολογητικών και στοιχείων  που φέρουν ψηφιακή  υπογραφή.  Τα ανωτέρω δηλ. 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή 

υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους µε τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της 

υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». Η πρωτότυπη 

εγγύηση συμμετοχής θα περιέχεται στο σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου - µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής &την 
τεχνική προσφορά - σε έντυπη μορφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων 
ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα.  

 

Ο προαναφερθείς σφραγισμένος φάκελος με τον οποίο θα προσκομιστούν τα ανωτέρω  
δικαιολογητικά (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά) θα αναγράφει µε κεφαλαία τα εξής: 

 

ΠΡΟΣ: Ε.Τ.Α.Α.- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΑΡΝΗ 22, 104 33 ΑΘΗΝΑ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ 

ΑΝΑΛΑΒΕΙ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ 130.197 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ ΤΟΥ ΕΤΑΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 124.075,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

  

 

ΑΠΟ: …………………..(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης. Η 

οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf. 

 

Κριτήριο Ανάθεσης & Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς  
Μειοδότης θα αναδειχτεί ο οικονομικός φορέας  που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά, 

ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα κτηρίων, για την προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης  όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ’, εφόσον 
καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της Διακήρυξης. 

 

Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής 
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Προσφοράς 
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης   του πετρελαίου θέρμανσης, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

για τις κατά τόπου περιοχές  (Νομός Αττικής, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς) των εγκαταστάσεων 

των κτηρίων που παραδίδεται,  κατά την ημέρα παράδοσης αυτών  

 Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα εκάστου κτηρίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κρατήσεις κ.λπ.), η οποία βαρύνει τον 

προµηθευτή. Το ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για την όλη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης .  

 

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 

5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014) Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 

συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει 

μετά την αφαίρεση του κοινού -για κάθε περιοχή/Νομό - ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς (Εκκίνησης) που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για την 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.  

  
Ως Τιμή Αναφοράς για το Πετρέλαιο Θέρμανσης θα χρησιμοποιηθεί για τα κτήρια εντός 

των Νομών Αττικής & Θεσσαλονίκης τα 0,7661 ευρώ – ανά λίτρο.  

 Για το κτήριο που βρίσκεται στον νομό Καστοριάς  η Τιμή Αναφοράς για σύγκριση των 

Προσφορών:  είναι 0,95  ευρώ – ανά λίτρο  
 

Επισημαίνουμε ότι εκτός από την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής 

Προσφοράς ως ανωτέρω, ο προσφέρων οφείλει επίσης να επισυνάψει, σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf  ψηφιακά υπογεγραμμένο, επί ποινή απόρριψης, τον πίνακα οικονομικής 
προσφοράς του Παραρτήματος Ε’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  της 
διακήρυξης .  
 

Μη αποδεκτές προσφορές 

Προσφορές που δεν δίνουν τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Προσφορά που δεν αφορά στο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης   του πετρελαίου θέρμανσης, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

για τις κατά τόπου περιοχές  (Νομός Αττικής, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς) των εγκαταστάσεων 

των κτηρίων,  της παρούσας Διακήρυξης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπουν επιπλέον 

χρέωση ή δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης ή επιφύλαξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

(άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13- ΦΕΚ Β’ 2677/21.10.2013) 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
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Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» δεν αποσφραγίζονται. 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση 

των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν 

γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Άρθρο 26 παρ. 3 & 4 κυρίως και τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 & άρθρο 11 

της ΥΑ Π1/2390/13 - ΦΕΚ Β’ 2677/21.10.2013) 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα: 

 

 Α’ στάδιο:  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, σε πρακτικό. 

Επίσης  προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων  σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Το πρακτικό της επιτροπής περί αιτιολογημένης 

αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των συμμετεχόντων  που συντάσσεται,  υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου.  Οι  ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι  «Οικονομική Προσφορά» δεν 

αποσφραγίζονται.  

Στη συνέχεια, γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων ««Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», η ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά».  

 Β’ στάδιο:  

Κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους 

ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά» και προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών.  

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και 

υπογράφει σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων.  

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής , η οποία  κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ.  

 
 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
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χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(Άρθρα  80 &103 του Ν. 4412/2016 άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ Β’ 2677/21.10.2013) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου 

τύπου .pdf και σε φάκελο με τη σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά το β’ 

στάδιο αξιολόγησης των προσφορών. 

 

6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 73 (§1). Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 

πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73  

 

 β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 

 δ)πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

είναι ενήμερος   ως προς  τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) 

 

 ε) Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του  οικείου  Επιμελητήριου (ή ισοδύναμων  επαγγελματικών  

οργανώσεων  αν  πρόκειται  για  αλλοδαπό),  με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

σ’ αυτό και το  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  που  ασκούν  προκειμένου για νομικά 

πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.  

 

 Στ) Άδεια εμπορίας υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ή άδεια λιανικής εμπορίας (άδεια 

πρατηριούχου υγρών καυσίμων ή άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ή χωρίς 

αποθηκευτικούς χώρους), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις   

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 

όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
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κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.  

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

 

ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ  

ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ: 

 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή και σε έντυπη μορφή, στην υπηρεσία που 

διενεργεί τον διαγωνισμό. Υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του 

διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και αριθμός της 

Διακήρυξης) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 

 Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που 

έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτείται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό, εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα 

δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

(Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) 

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση.  

  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
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προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 

με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ (Άρθρα 127, 376 περ. 12 παρ. 1 του Ν.4412/16 & άρθρο 12 

της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ Β’ 2677/21.10.2013) 
.  

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από 

σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221, παρ.11α 

του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

3. Οι ανωτέρω αναφερόμενες ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο θα φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση 

που το ανωτέρω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να υποβληθεί στην 

αναθέτουσα αρχή  σε έντυπη μορφή (το πρωτότυπο έγγραφο) εντός προθεσμίας τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. Σε κάθε περίπτωση, ως 

ημερομηνία άσκησης της ένστασης θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης , όπως αυτή 

έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της ένστασης ,όπως έχει προσκομιστεί από τον 

οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης 

θεωρείται η ημερομηνία αποστολής με βάση την σφραγίδα του ταχυδρομείου. Όσον 

αφορά στην κατάθεση του απαιτούμενου παραβόλου, αυτό κατατίθεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του άρθρου 5 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β 2677/21.10.2013). 

4. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 379 (§80 του N.4412/2016 :Οι διατάξεις του 

Βιβλίου ΙV  ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρα 345 έως 

374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 

εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, και συνεπώς θα διέπουν τις 

πράξεις ή παραλείψεις που τυχόν προκύψουν από 01.01.2017 βάσει της παρούσας 

διακήρυξης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

(Άρθρο 72 Ν.4412/2016)  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. 

 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης προ Φ.Π.Α., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την ομάδα κτηρίων 
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για την οποία υποβάλλει ο διαγωνιζόμενος προσφορά, ισχύος τουλάχιστον  επί ένα (1) μήνα 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Δεν γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο 

από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 2%. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση 

(2) ο αριθμός της Διακήρυξης 

(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

(4) η ημερομηνία έκδοσής της 

(5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση). 

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγύηση συμμετοχής είναι: 

α. Τον εκδότη 

β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

γ. Τον αριθμό της εγγύησης 

δ. Τη σχετική Διακήρυξη, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και το είδος της 

προμήθειας/υπηρεσίας 

ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπει 

η Διακήρυξη) 

στ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της εγγύησης. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του προσφέροντα από την Υπηρεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 

επ’ αυτών, και  

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΚΤΗΡΙΟΥ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ            

χωρίς ΦΠΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 

Α 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 

 ΑΘΗΝΑ  
7.661,29 € 153,22 € 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 29  

ΑΘΗΝΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

68.951,61€ 1.379,03€ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.ΑΝ.) 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53  

ΑΘΗΝΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

15.322,58 € 306,45 € 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 

Β 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.Δ.Ε 

ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

6.512,10 € 130,24€ 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 

Γ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.Δ.Ε. 

ΓΡΑΜΜΟΥ 117 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

1.612,90 € 32,25€ 

 

 

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα  Δ΄. 

 

Β.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το είδος της παρεχόμενης προμήθειας/υπηρεσίας. 

γ. Τον εκδότη. 

δ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο). 

ε. Τον αριθμό της εγγύησης. 

στ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

ζ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

η. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

θ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε  (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 Ν.4412/2016. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

.  Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο, ύστερα από την έγκριση του σχετικού εντάλματος 

πληρωμής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργεί τον έλεγχο  και 

με  την προϋπόθεση ότι:  

-  Θα  υπάρχει βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

-  Θα  έχει δηλώσει αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ). 

-  Θα έχει προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εφόσον απαιτείται και κάθε 

άλλο έγγραφο που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
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Ο ανάδοχος μαζί με το τιμολόγιο πώλησης του προϊόντος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει και 

το σχετικό δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις κατά τόπου περιοχές  (Νομός Αττικής, 

Θεσσαλονίκης, Καστοριάς) των εγκαταστάσεων των κτηρίων Διευκρινίζεται ότι οι 

κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της έκπτωσης. 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι νόμιμες κρατήσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και 

όποιες ενδεχομένως επιβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης: 

 κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 Ν.4013/2011 (Α.204) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  

 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 

0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου επί της  αξίας προ Φ.Π.Α, της αρχικής καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 36, παρ 6 Ν.4412/2016 (Α.147).  Παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή (Ε.Τ.Α.Α.) στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών, της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 

 παρακράτηση φόρου 1% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιμολογίου και αφού πρώτα 

αφαιρεθούν οι κρατήσεις.  

 Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 1%) περιλαμβάνονται στη 

συνολική καθαρή συμβατική αξία και βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

Εργοδότη (Ταμείο). 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

(Άρθρο   202 του Ν.4412/2016) 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ του Ε.Τ.Α.Α. 

και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η σύμβαση, το σχέδιο  της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη 

(Παράρτημα Στ’).  Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει την  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 11 της παρούσας).  

 

2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Παρασχέθηκαν όλες οι υπηρεσίες προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης   

- Παραλήφθηκαν-βεβαιώθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας καλύπτει 

ανάγκες προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια του Ε.Τ.Α.Α.  

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Ε.Τ.Α.Α. σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικά ή μερικά η ανάγκη από πλευράς του ΕΤΑΑ 

προμήθειας πετρελαίου (π.χ. αν υπάρξει μετεγκατάσταση Υπηρεσιών, κατάργηση 

υπηρεσιών, κλπ),  οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, 

διακόπτεται με απόφαση του Δ.Σ. »  

 

Στην παραπάνω περίπτωση, το Ε.Τ.Α.Α. θα μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση με 

έγγραφη προειδοποίηση του αναδόχου προ είκοσι (20) ημερών, χωρίς ο Ανάδοχος να δύναται να 

αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση, πέραν των οφειλόμενων αμοιβών για τα είδη που έχουν ήδη 

παραδοθεί  .  

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
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(Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016) 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,  

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,  

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:  

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν 

υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος 

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και 

ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται 

οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση 

με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν:  

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, 

οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση.  

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 

είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 

κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 

λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Ε.Τ.Α.Α. και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά 

στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από την σύμβαση αυτή, 

αρμόδια δικαστήρια επίλυσης αυτής είναι τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών, εφαρμοστέο δε 

δίκαιο το Ελληνικό.  

 Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο Προμήθειας 

Η προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης  για κτήρια των Τομέων του ΕΤΑΑ ως κατωτέρω, ανά νομό 

έχει ως κατωτέρω: 

 

 Το αντικείμενο χωρίζεται στα παρακάτω Tμήματα: 

 

TMHMA A: ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ Α 

(ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΡΙΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(Lt) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ 
χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ  
με ΦΠΑ 24% σε Ευρώ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

27-29 

ΑΘΗΝΑ  
10.000 7.661,29 9.500,00 

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 

ΑΘΗΝΑ 
90.000 68.951,61 85.500,00 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

(Τ.Α.Ν.) 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

53 ΑΘΗΝΑ  
20.000 15.322,58 19.000,00 

 

 

 

TMHMA B: ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ Β  

(ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΡΙΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(Lt) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ 
χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ  
με ΦΠΑ 24% σε Ευρώ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.Δ.Ε. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-

ΖΕΥΞΙΔΟΣ 

8 

8.500 6.512,10 8.075,00 

 

 

 

 

TMHMA Γ: ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ Γ 

(ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΡΙΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(Lt) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ 
χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ  
με ΦΠΑ 24% σε Ευρώ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.Δ.Ε. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΜΜΟΥ 

117 

1.697,80 1.612,90 2.000,00 
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 Η τιμή που θα δοθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης 

(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης   του πετρελαίου 

θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας για τις κατά τόπου περιοχές  (Νομός Αττικής, Θεσσαλονίκης, 

Καστοριάς) των εγκαταστάσεων των κτηρίων που παραδίδεται,  κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτών 
 

ΙΙ . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 1. Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις  τις οποίες πρέπει να πληροί το 

πετρέλαιο θέρμανσης  

Τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία [ΚΥΑ ΑΧΣ 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/Β/2003), ΚΥΑ ΑΧΣ 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν].  

 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει 

να πληροί το πετρέλαιο εξωτερικής καύσης, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες 

εγκαταστάσεων θερμάνσεως, σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. 

 

Ως πετρέλαιο θέρμανσης νοείται μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές, χωρίς νερό ή άλλες 

ξένες ύλες. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 

124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου σε 

ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του 

πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του 

χρωματισμού κυμαίνεται από ΑSTM No 3 έως ASTM No 5. 

 

 

2. Ποιοτικός Έλεγχος 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων του υπό προμήθεια Πετρελαίου 

Θέρμανσης διενεργούνται κατά περίπτωση οι παρακάτω έλεγχοι: 

 

2.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται οπτικά από τις εκάστοτε Επιτροπές Παραλαβής και έχει σκοπό την 

εξακρίβωση της συμφωνίας των ιδιοτήτων του Πετρελαίου Θέρμανσης που διαπιστώνονται 

οπτικά βάσει της ανωτέρω παραγράφου 2  

 

2.2. Χημικός Έλεγχος 

Διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) εργαστηριακά. Ο χημικός έλεγχος  

μπορεί να ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Ε.Τ.Α.Α. και η δειγματοληψία, η 

αποστολή δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 

δειγματοληψίας θα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 54/2015 (ΦΕΚ 

462/Β/24.02.2016). 

 

3.Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική–ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης 

του Πετρελαίου Θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτηρίων του 

Ε.Τ.Α.Α. (στις  εκάστοτε επιτροπές παραλαβής) και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα 

και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Ο  

Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την ποσότητα εκείνη μέχρι την πλήρωση της 

δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία για μεγαλύτερη ποσότητα και είναι 

υποχρεωμένος να λάβει χρηματικό αντίτιμο μόνο για εκείνη την ποσότητα που παραδόθηκε στη 

δεξαμενή του κτηρίου. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες 

ή μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο κόστος της εναπομείνασας ποσότητας που παρέμεινε στο 

βυτιοφόρο ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην αποκλειστική 

ευθύνη του Προμηθευτή. 
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4. Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στα κτήρια του Ε.Τ.Α.Α., θα γίνεται με δαπάνες και 

μεταφορικά μέσα του  Προμηθευτή τμηματικά στο κάθε κτήριο και στην ποσότητα που 

παραγγέλνει το κάθε κτήριο. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του  Προμηθευτή να τηρούνται όλα 

τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή 

ατυχημάτων. 

  

5. Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις 

και ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  

(Ν. 3054/2002, όπως ισχύει σήμερα και την Υ.Α. Α2-718/2014, ΦΕΚ 2090/Β’/31.07.2014).  

 

 6. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: 

 

6.1 Να παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κάθε κτήριο το αργότερο εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών (σε εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες), ύστερα από την παραγγελία της 

Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.. Η παραλαβή της παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε ώρα 

που θα καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. μεταξύ 07:30 – 13:00.  

 

6.2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 

και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016, αρθρ. 206 -209. 

 

7. Ποσοτικός έλεγχος: 

   Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει πέρα από την 

καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των 

δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το 

ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση (η μέτρηση με τη βαθμολογημένη βέργα να 

πραγματοποιείται  μετά την πάροδο δέκα λεπτών από την πλήρωση της δεξαμενής). Τα ύψη αυτά 

θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από την Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 

2090/Β΄/31.07.2014). 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
3
)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
4
) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
5
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………
6
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.....................…………………………………..
7  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................
8
 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
9 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....................ημέρες 
10

 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..201_
11

  .  

ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.   

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 11-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

.. της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 

σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της12.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
13

. 

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
  

                                                 
3  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
4  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
5  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 
και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. 

Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72  ν. 4412/2016). 
6   ο.π. υποσ. 3. 
7  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
8  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα  με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
9 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 

τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
10  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
11

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
12  Άρθρο 72παρ. 1 του ν. 4412/2016 
13  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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II.                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..
4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 
6 
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....….    ημέρες
7 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης
8
) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
9
. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

  

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 

παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 

εγγυητική επιστολή. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 ΟΔΗΓΙΕΣ  

 

1.Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που θα 

δοθεί  ως ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής 

πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις κατά τόπου περιοχές  (Νομός Αττικής, 

Θεσσαλονίκης, Καστοριάς) των εγκαταστάσεων των κτηρίων που παραδίδεται,  κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτού,  ως κάτωθι: 

Α)για την ομάδα των  κτηρίων  που βρίσκονται εντός του Νομού Αττικής των Τομέων 

Υγειονομικών & του Τομέα Ασφάλισης Νομικών 

Β) για το κτήριο που βρίσκεται εντός του Νομού Θεσσαλονίκης των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ 

&  

Γ) για  το κτήριο που βρίσκεται εντός του Νομού Καστοριάς των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα με το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης ανά ομάδα κτηρίων  Α, Β , Γ. 

Διευκρινίζεται ότι: Η μέση λιανική τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α.. Το ποσοστό έκπτωσης, θα 

υπολογίζεται επί του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ, και στο προκύπτον από 

την αφαίρεση της έκπτωσης  αυτό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται 

στο παραπάνω ποσό μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α και της έκπτωσης.  

 

 2. Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής 

Προσφοράς:  

       ΠΡΟΣΟΧΗ : Επειδή το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόμη τη 

δυνατότητα καταχώρησης ποσοστού έκπτωσης, και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το 

σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι 

συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν –αντί για ποσοστό % - τιμή σε ευρώ. Για λόγους σύγκρισης 

των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς 

του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, ως τιμή προσφοράς, την τιμή ανά λίτρο σε 

ευρώ με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει:  

α) είτε μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης (το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης 

διαμορφούμενης λιανικής τιμής των ειδών που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται 

στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος,  για την σύγκριση των 

προσφορών) 

β) είτε μετά την προσαύξηση του ποσοστού της έκπτωσης (αν είναι αρνητικό - σύμφωνα με το 

άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 - ποσοστό έκπτωσης) πλέον της μέσης διαμορφούμενης λιανικής 

τιμής που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το 

αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.  

 

Ως Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) για το Πετρέλαιο Θέρμανσης που θα χρησιμοποιηθεί: 

 για τα κτήρια εντός των Νομών Αττικής (Ομάδα Α) & Θεσσαλονίκης  ( Ομάδα Β) είναι  

0,7661 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  ανά λίτρο (0,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ– ανά λίτρο ) 

 για το κτήριο που βρίσκεται στον νομό Καστοριάς ( Ομάδα Γ)  η Τιμή Αναφοράς για 

σύγκριση των Προσφορών:  είναι 0,95  ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ανά λίτρο (1,18  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ – ανά λίτρο ) 

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη διακήρυξη) π.χ. 3% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης των κτηρίων της ομάδας Α 

(νομός Αττικής) .  
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Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 

τιμή προσφοράς Τ.Α. – (Τ.Α. x 0,03) = 0,7661 – (0,7661 x 0,03) = 0,7661 – 0,0229 = 0,743.  

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος (το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής 

προσφορών δεν δίνει ακόμη τη δυνατότητα καταχώρησης ποσοστού έκπτωσης), ο προσφέρων θα 

επισυνάψει, σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το 

υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς, κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης. 

Στον (υπο)φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθεί συμπληρωμένος με τα ζητούμενα 

στοιχεία, δηλαδή το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, 

μέσης λιανικής τιμής πώλησης   του πετρελαίου θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις κατά τόπου περιοχές  

(Νομός Αττικής, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς) των εγκαταστάσεων των κτηρίων που παραδίδεται,  

κατά την ημέρα παράδοσης αυτού,  ο κατωτέρω πίνακας, για το οποίο υποβάλλεται αντιστοίχως 

προσφορά ως ακολούθως : 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης……………………………………………………………………………………... 

με έδρα…………………….., οδός………………………, αριθμός……………,τηλέφωνο………, 

fax…………………… 

 

 
Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ/ 

ΚΤΗΡΙΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(λίτρα) 

(π) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Ο ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%), 

(ε) 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(λίτρου) χωρίς 

Φ.Π.Α. 

(τ) 

Συνολική 

προσφερόμενη τιμή 

καυσίμου χωρίς 

Φ.Π.Α. 

=π*[τ-(τ*ε/100)] 

1 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 29-

ΑΘΗΝΑ 

 

90.000  0,7661€ 

 

2 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 

ΑΘΗΝΑ 

10.000  0,7661€ 

 

3 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 

ΑΘΗΝΑ 

20.000  0,7661€ 

 

4 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
ΟΜΑΔΑ Β 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΔΕ 

ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8-

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

8.500  0,7661€ 

 

5 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
ΟΜΑΔΑ Γ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΔΕ  

ΓΡΑΜΜΟΥ 117-

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

1.697,80  0,95€ 

 

O ΦΠΑ για τα παραπάνω είδη είναι 24% 

ΤΟΠΟΣ………………………………   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………… 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή)……………………..  
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  

 

 

Στην Αθήνα σήμερα ………………….., ημέρα …………….., μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: 

 

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384,  ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Στυλιανό Πλιάκη,  (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και 

 

Β) Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ______________, που εδρεύει ______________ , επί της οδού 

______________ , Τ.Κ. ______________ , Τηλ: ______________, Fax: ______________, έχει  Α.Φ.Μ. 

______________, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ______________ και εκπροσωπείται νόμιμα από ______________, 

κάτοικο ______________, με Α.Δ.Τ. ______________ που εκδόθηκε από ______________ την 

______________ (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),  

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, λαμβάνοντας  υπόψη τα κάτωθι: 

 

 Την απόφαση επί του  6
ου

 θέματος της υπ’ αριθμ. 406ης/06.07.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του  

Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης και έγκρισης της δέσμευσης 

συνολικού ποσού 19.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για 

την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 

έτους 2017 ΚΑΕ:0010161100 «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων  (ΑΔΑ: ΩΝΕΡΟΡΕΙ-4Φ8  & 

Α.Δ.Α.Μ.  έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος :16REQ004872202 ) 

 Την απόφαση επί του  10
ου

 θέματος της υπ’ αριθμ 414ης/14.09.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας  της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 100.000 

lt, για την κάλυψη των αναγκών κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α & την 

δέσμευση του ποσού των 95.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 Την υπ’ αρ. 237 με αρ. πρωτ. 130450/10.10.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των 

Τομέων Υγειονομικών ποσού 95.000,00 € σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού 

εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών, οικ. έτους 2016 στον 

ΚΑΕ 1611.00 (Α.Δ.Α.:725ΒΟΡΕ1-Π59 & Α.Δ.Α.Μ.  έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος 

:16REQ005229035) 

 Την απόφαση επί του 9 ου θέματος της 408ης/20.07.2016  συνεδρίασης  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

(A.Δ.Α. ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ) & επί του 8
ου

 θέματος της υπ’ αριθμ. 410
ης

 /03.08.2016 (Α.Δ.Α. 

ΩΦ9ΔΟΡΕ1-ΖΘΞ) σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και 

διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. 

 Την απόφαση επί του 10ου θέματος της υπ’ αριθμ. 422/02-11-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση των όρων και του σχεδίου διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων του Ε.Τ.Α.Α.  
 Την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξη του διαγωνισμού του Ε.Τ.Α.Α.  -  με κριτήριο κατακύρωσης 

τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης, συνολικής ποσότητας 130.197 λίτρων και προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.075,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης, των 

κτηρίων ιδιοκτησίας, των  Τομέων Υγειονομικών (Σταδίου 29, Αχαρνών 27), του Τομέα 

Ασφάλισης Νομικών (Σωκράτους 53)  και Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α 

(περιφερειακό γραφείο Θεσσαλονίκης και Καστοριάς).  

 Την από ……. Οικονομική και Τεχνική Προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ………. οι 

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης (αριθμ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α 

…………………). 

 Την απόφαση επί του  ………θέματος της ………….. συνεδρίασης του Δ.Σ.  του Ε.Τ.Α.Α.(ΑΔΑ: 

………….) …. με την οποία  κατακυρώθηκε στον προμηθευτή τα αποτελέσματα του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στις παρακάτω 

Ομάδες κτηρίων, προϋπολογισμού  124.075,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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στη συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «…………………..», την ανάθεση της προμήθειας 130.197 

λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Καστοριά, ως κατωτέρω: .  

ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ Α  

(ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΡΙΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(Lt) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ 

χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

με ΦΠΑ 24% σε Ευρώ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚ

ΩΝ 

 

ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 

ΑΘΗΝΑ  
10.000 7.661,29 9.500,00 

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 

ΑΘΗΝΑ 
90.000 68.951,61 85.500,00 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

(Τ.Α.Ν.) 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 

ΑΘΗΝΑ  
20.000 15.322,58 19.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ Β  

(ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΡΙΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(Lt) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ 

χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

με ΦΠΑ 24% σε Ευρώ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& Ε.Δ.Ε. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-

ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 
8.500 6.512,10 8.075,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ Γ  

 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΡΙΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(Lt) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ 

χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

με ΦΠΑ 24% σε Ευρώ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.Δ.Ε. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΜΜΟΥ 117 
1.697,80 1.612,90 2.000,00 

 

 
 

Σημειώνεται ότι, οι ως άνω ποσότητες πετρελαίου είναι οι προϋπολογισθείσες κατ΄ ανώτατο όριο, το δε 

Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει μέρος των ποσοτήτων κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

α) Η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται τμηματικώς βάσει των αναγκών των Τομέων.  

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο  ισχύει για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την 

υπογραφή της. 

 (Επισημαίνεται ότι  το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. έχει 

σε ισχύ σύμβαση από 23/03/2016-23/03/2017).  

β) Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα, όπως σύμφωνα με τις ανάγκες του, παραγγέλλει τις ποσότητες 

πετρελαίου θέρμανσης κατά την απόλυτη κρίση του, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει  

άμεσα την παραγγελία, χωρίς να διατηρεί καμία αξίωση κατά του Ταμείου από την μείωση της 

προϋπολογισθείσας ποσότητας.  
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γ)    Οι Τομείς Υγειονομικών, Ασφάλισης Νομικών και Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α., θα καταβάλουν 

στον προμηθευτή την αξία του παραδιδόμενου στις αντίστοιχες ομάδες κτηρίων τους,  πετρελαίου 

θέρμανσης, στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης   του πετρελαίου θέρμανσης, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις 

κατά τόπου περιοχές  (Νομός Αττικής, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς) των εγκαταστάσεων των κτηρίων που 

παραδίδεται, κατά την ημέρα της παράδοσης αυτού με ποσοστό έκπτωσης όπως παρακάτω: 

 

 ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:   ……….% ανά λίτρο 

 

ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:   …….% ανά λίτρο 

 

ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ 

 Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη. -ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ:   ……….% ανά λίτρο &  

 Περιφερειακό Γραφείο Καστοριάς. -ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:   

……….% ανά λίτρο & 

 

Ο προμηθευτής μαζί με το τιμολόγιο πώλησης του προϊόντος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει και το 

αντίστοιχο Δελτίο τιμών πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημερομηνία παράδοσής του.  

Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, ως τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα πιστοποιηθείσα. 

Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της έκπτωσης. 

Οι παραπάνω εκπτώσεις θα ισχύουν για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. 

 

Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το υπό προμήθεια είδος είναι: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Ταμείο θα προμηθευτεί την απαιτούμενη ποσότητα του υπό προμήθεια 

είδους, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, για τις εγκαταστάσεις των κτηρίων που αναφέρονται στην παρούσα 

διακήρυξη. Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του 

πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνη με τους 

όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό 

Χημείο του Κράτους καθώς επίσης και τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ'αριθμ. 467/2002 

(ΦΕΚ 1531/Β/16.10.2003) & της 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν..  
  

 

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ-  

 

Η μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης στα κτήρια ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., θα γίνεται με 

μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σε ώρες που θα ορίζονται από τους αντίστοιχους Τομείς. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτηρίων  ιδιοκτησίας των Τομέων εντός 3 

εργασίμων ήμερων, ύστερα από παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας. Η παραλαβή της παραγγελθείσας 

ποσότητας θα διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. 

μεταξύ 07:30 – 13:00.  

Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα 

οριζόμενα στο Ν. 4412/2016, αρθρ. 206 -209. 

 

Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι : 

1. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή. 

2. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου θέρμανσης, όπως χρώματος κ.λ.π.  
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3. Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου 

/πρωτοκόλλων παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα με τους ελέγχους (μόνο μακροσκοπικό ή 

μακροσκοπικό και χημικό), όπως ορίζονται με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, όπου θα 

αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του 

χορηγουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση άρνησής του 

θα γίνεται σχετική παρατήρηση. 

4. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης του παραδιδόμενου πετρελαίου θέρμανσης, με σύνταξη 

αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται στον Εκάστοτε 

Τομέα  του Ε.Τ.Α.Α. και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία: 

 

α)  Ημερομηνία παραγγελίας 

β)  Ποσότητα 

γ)  Είδος 

δ)  Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 

ε)  Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στον Τομέα του Ε.Τ.Α.Α. για τον οποίο προοριζόταν η 

προμήθεια. 

στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν 

ζ)  Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις 

αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει 

η)  Αν αντικαταστάθηκε το πετρέλαιο θέρμανσης στην ταχθείσα προθεσμία 

 

. Ποιοτικός έλεγχος:  

  Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις παραλαβές Πετρελαίου Θέρμανσης και όταν 

δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά στην ποιότητα, προέλευση, 

κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους, τότε η εκάστοτε 

τριμελής επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου του Πετρελαίου 

Θέρμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 54/2015 (ΦΕΚ 462/Β/24.02.2016). Τα δείγματα 

θα λαμβάνονται παρουσία του Βυτιοφορέα.  

 

Ποσοτικός έλεγχος: 

   Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει πέρα από την 

καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των 

δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το 

ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση (η μέτρηση με τη βαθμολογημένη βέργα να 

πραγματοποιείται  μετά την πάροδο δέκα λεπτών από την πλήρωση της δεξαμενής). Τα ύψη αυτά 

θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από την Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 

2090/Β΄/31.07.2014). 

 

 

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται απευθείας από τους Τομείς στην ιδιοκτησία των οποίων 

ανήκουν οι ομάδες κτηρίων, όπως προαναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, εφόσον συμπληρωθούν 

τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα οποία ο προμηθευτής θα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του 

αντίστοιχου τομέα του Ε.Τ.Α.Α., η οποία θα κάνει τον έλεγχο και θα συντάσσει την εντολή 

πληρωμής. 

Β. Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια Υπηρεσία με 

αίτηση, είναι τα εξής: 

 

1. Τιμολόγιο του προμηθευτή –Δελτίο Αποστολής  

2. Αριθμό λογαριασμού τραπέζης 

3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

4. Δελτίο πιστοποίησης τιμών πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημερομηνία παράδοσής του από τον 

Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό 

έλεγχο.   

Γ.  Οι  κατά Νόμο κρατήσεις & όποιες ενδεχομένως κατά την διάρκεια της σύμβασης επιβληθούν, 

βαρύνουν τον Προμηθευτή και  είναι:  
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 Κράτηση 0,06 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4013/2011)  επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 παρακράτηση φόρου 1% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιμολογίου και αφού πρώτα αφαιρεθούν οι 

κρατήσεις. 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον / 

τους  προμηθευτή / προμηθευτές. 

 

Δ.  Τα τιμολόγια για τους Τομείς θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 998146384   

 Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

  & θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27- 104 39 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384   

 Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζονται οι Τομείς επί της οδού  ΑΧΑΡΝΩΝ 

27- 104 39 ΑΘΗΝΑ 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σταδίου 29- 105 59 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384   

 Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζονται οι Τομείς επί της οδού  ΑΧΑΡΝΩΝ 

27- 104 39 ΑΘΗΝΑ 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ζεύξιδος 8- Θεσσαλονίκη 

 Α.Φ.Μ. 998146384   

 Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στην  

Θεσσαλονίκη επί της οδού  Zεύξιδος 8  

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γράμμου 117- Καστοριά 

 Α.Φ.Μ. 998146384   

 Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζεται το περιφερειακό γραφείο Καστοριάς επί 

της οδού  Γράμμου 117-Καστοριά 

 

Ζ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από τους Τομείς πετρέλαιο θέρμανσης ποιοτικά κατώτερο, 

το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α μπορεί, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να καθορίσει εκπτώσεις 

επί της τιμής και πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή. 

Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να παραδώσει πετρέλαιο θέρμανσης σε ένα κτήριο 

ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. ή δεν παραδώσει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης του από 

την επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασής του στην ταχθείσα προθεσμία, τότε ο αντίστοιχος 

Τομέας του Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης από το ελεύθερο εμπόριο, αφού  

προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα των ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών) 

οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου 

αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον 

προμηθευτή και καταλογίζoνται σε βάρος του μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
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Γ. Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει ο Τομέας του Ε.Τ.Α.Α. να διαβιβάσει στο Δ.Σ. το δελτίο 

παραγγελίας προς το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το πρωτόκολλο 

παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, το Δελτίο Αποστολής και το Τιμολόγιο αγοράς. 

Δ. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή, μετά 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν.2286/95 και 

το Ν. 4412/2016 (ΚΠΔ), άρθρα 206-208. 

Ε. Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων, που 

μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια . 

ΣΤ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Ε.Τ.Α.Α. ή των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 

κατά του προμηθευτή, θα παρακρατούνται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., απ’ αυτά που 

έχει να εισπράξει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή 

θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως 

Δημοσίων εσόδων. 

 

Η. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και 

Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Ε.Τ.Α.Α. 

 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης 

μέσα στον συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 

4412/2016 

 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης δεν εκτελέσθηκε ή το 

πετρέλαιο θέρμανσης  με ευθύνη της υπηρεσίας. 

β.   Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο  

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

 

β. Εκτέλεση της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε 

από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 

διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 266 και άρθρου 269 του Ν. 4412/2016. Κάθε άμεση ή έμμεση 

προκαλούμενη ζημία της υπηρεσίας ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 

εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιείται νέα προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην 

περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά 

την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών. 

 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που 

διενεργεί το διαγωνισμό. 

 

δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

προμηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, 

είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
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5. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης σε βάρος εκπτώτου 

προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή 

της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του 

διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 

σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

Θ. ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης, ποσού ……………. ευρώ, εκδοθείσα από την ………….. Τράπεζα, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγυητική 

επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των Τομέων του 

Ε.Τ.Α.Α. 

 

Ι. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και 

υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας. 

2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους. 

3. Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα 

νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. 

4. Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται 

όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσεως 

των συμβαλλομένων μερών.  

5. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη 

προειδοποίηση του Αναδόχου προ είκοσι  (20) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους 

(π.χ. μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

6. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται 

προσπάθεια συναινετικής επίλυσης μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί 

δυνατή, αρμόδια Δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο, είναι το Ελληνικό. 

 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6)  πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν 

ένα ο Ανάδοχος και πέντε το Ταμείο εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συμβάσεων του τμήματος 

Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.  Ο ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

   

   

ΠΛΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΤΕΥΔ 
( 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50062 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΑΡΝΗ 22, ΑΘΗΝΑ, 10433 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ρ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

- Τηλέφωνο: 210-5217304 

- Ηλ. ταχυδρομείο: rmichalopoulou@etaa.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.etaa.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – CPV: 09135100-5 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………….] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 3 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 18/2016 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽  

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε 

ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 

νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 

όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 

του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  



46 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii·

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

·
 

6. 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxix

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), 

ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 

από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης 
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αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -

και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxviii

, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxix

, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
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προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 

απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά
xliv

, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
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xii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 

που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
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κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 

συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii

 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 

εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  


