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ΑΡ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 21 /2011 

 

                         ΑΔΑ: 45Ψ6ΟΡΕ1-ΥΔΦ 
 

ΑΝΟΗΚΣΟ  ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ Δ EYΡΧ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 
Δ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 
ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΟΤ Δ.Σ.Α.Α. ΓΗΑ ΣΖ 
ΥΔΗΜΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2011-2012 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:125.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

  

 
ΣΔΥΝΗΚΑ 
ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
(ΝΑΗ-ΟΥΗ) 

ΓΔΗΓΜΑ 
(ΝΑΗ-ΟΥΗ) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΟ ΦΔΚ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ 

ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ 

 
ΝΑΗ 

 
ΟΥΗ 23/12/2011 23/12/2011 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 
1.1 Σνπ λ. 2286/1995 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ 
δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2741/1999 (Φ.Δ.Κ. 
199/Α/28.9.1999) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο 
ξπζκίζεηο  ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο». 
1.2   Σνπ λ. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/Α/22.3.1994) άξζξν 24 «Αχμεζε 
απνδνρψλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.3 Σνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ 230Α/2-10-2002) νξγάλσζε ηεο αγνξάο 
πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
3335/2005 (ΦΔΚ Α95/20-4-2005). 
1.4 Σνπ π.δ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο». 
1.5 Σνπ λ. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68/Α/20.3.2007) «Καηαρψξεζε 
δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 
Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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1.6 Σνπ π.δ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Φ.Δ.Κ. 
150/Α/2007). 
1.7 Σνπ π.δ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Πξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί 
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 
2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 
2005». 
1.8 Σνπ λ. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α/5.6.2003) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ 
ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 
1.9 Σνπ λ.3886/2010 (Φ.Δ.Κ. 173/Α/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία 
θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 
λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 
Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 
Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 
 
1.9 Σνπ Π.Γ. 173/90 (άξζξα 40,41,42 & 43). 
2. Σηο απνθάζεηο: 
2.1 Τπ΄αξηζ. 18130/17.7.2007 (Φ.Δ.Κ. 1226/Β/2007) απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ 
λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ …….πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ». 
2.2 Σσλ ινηπψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ εθδίδνληαη ζε εθηέιεζε 
εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2286/1995. 
2.3 Σηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. Δ.Σ.Α.Α. 136/30-6-2011 Θέκα 19ν γηα ηε 
ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α., ηελ 150/06-10-2011      
ζέκα 14ν γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 2011-2012, θαζψο θαη ηελ 
160/15-12-2011 (ζέκα 8ν) γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ θαη ηελ  
155 /10-11-2011 ζέκα 16ν γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.  

2.4 Την ςπ’ απιθμ. 25842/28.04.2011 απόθαζη ανάλητηρ 
ςποσπέυζηρ ηυν Τομέυν Υγειονομικών. 
2.5 Την ςπ’ απιθμ. 597/20-09-2011 απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ 
ηος Τομέα Αζθάλιζηρ Νομικών-ΤΔΑΓ με απιθμό καηασώπηζηρ α/α 
597 ζηο Βιβλίο Δγκπίζευν και Δνηολών ηηρ Υπηπεζίαρ μαρ. 
2.6  Την απόθαζη 1163/2011 Θέμα 43ο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 
ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ για ηην σοπήγηζη εξοςζιοδόηηζηρ για ηην 
ππομήθεια πεηπελαιοειδών. 
     
 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 
 

Αλνηθηφ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε 
ηηκή (πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ εθάζηνηε δηακνξθσκέλε ή 
θαη πηζηνπνηνχκελε, απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
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Αηηηθήο, κέζε ρνλδξηθή ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο) γηα ηελ αλάδεημε 
πξνκεζεπηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θηίξηα ηδηνθηεζίαο 
Σνκέσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2011-2012 ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Γ΄ θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 
ηεο δηαθήξπμεο απηήο. 
 
1) Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε(15) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο 
απηήο ζην Σεχρνο δηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Φ.Δ.Κ.) θαη ζηνλ 
Διιεληθφ Σχπν (ΔΞΠΡΔ, ΚΔΡΓΟ,ΖΥΩ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ). 
 
2) ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

Κηίξην Δληαίσλ Τπεξεζηώλ 
Δ.Σ.Α.Α.  
Μάξλε 22, 2νο όξνθνο, 
Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γ.. 

09/01/2012 Γεπηέξα 12:00 

 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 
 
3) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 
 
 α.  Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, 
 β.  Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
 γ.  πλεηαηξηζκνί, 
 
4) Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηόλ 

είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ 
 αλαθεξνκέλνπ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. 
 
5) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα 

κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  
 
6) Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε : 
 
 α) Σνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο γεληθνχο φξνπο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α‟-Β‟-Γ‟-Γ‟-

Δ‟-Σ‟-Ε‟), πνπ επηζπλάπηνληαη. 
 β) Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 
 γ) Σν Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξχζκηζε 

ζπλαθψλ ζεκάησλ». 
 δ) Σν Ν. 2503/1997 «Γηνίθεζε, νξγάλσζε , ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
 ε) Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 
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δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005. 

 
Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ 
ηελ Τπεξεζία. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) 
εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 
7, παξάγξαθνο 2 πεξ. α ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, 
απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη 
ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 2 πεξ. α ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο. 
 
 

O Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 
 
 
 
 
 

ΑΡΓ. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

- 5 - 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 

Άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 118/2007 
 

1) Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
2) Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία καο (Μάξλε 

22, 2νο όξνθνο, γξ. Πξσηνθόιινπ) κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπνπ ζα 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη 

απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ παξαπάλσ Γ/λζε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

3) Καηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νη πξνζθνξέο 

θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ 12.00 ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ησλ  δηαγσληζκώλ θαη ησλ 

Γηαδηθαζηώλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 

(Μάξλε 22, 2νο όξνθνο, αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γ..). 

 

4) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά 

απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

 

5) Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ησλ  δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα 

ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α., πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε 

ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.  
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Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ. 

 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή δελ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αθφκα θη αλ ε ίδηα 

είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ν 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ (άξζξα 11 - 12 ηνπ Π.Γ. 
118/2007) 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ην 
ζύλνιν  ησλ θηηξίσλ ηδηνθηεζίαο ησλ Σνκέσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ ρξεηάδνληαη. 
 
1. Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, εηο δηπινύλ (1πξσηόηππν θαη 1 αληίγξαθν), 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαζαξνγξακκέλε 
θαη ρσξίο μέζκαηα.  

 
2. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ-ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.), Γεληθή Γηεύζπλζε 
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, 
Σκήκα Πξνκεζεηώλ). 

γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 
Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην 
ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο: 
 
- ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα 
θαηά ην ζηάδην απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ 
θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά». Σα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 

3. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο 
ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 
4. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, 

ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 
ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 
θαθέινπ. 
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5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή 
δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ 
ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ησλ  δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα 
ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α., θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη 
ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ 
ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

 
6. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ 

άξζξνπ 7 (ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ) παξ. 2 πεξ. α ηνπ παξαξηήκαηνο 
Β ηεο παξνχζεο, θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί 
ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο 
φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή 
κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο 
αλσηέξσ φξνπο. 

 
Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή 
ζηνλ δηαγσληζκφ.  

 
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ 
απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπησλ ηνπ 
δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή 
γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην 
αξκφδην φξγαλν. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΗΜΧΝ (άξζξν 19 
ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
1. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ  

δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο 
ηνπ Δ.Σ.Α.Α. πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ησλ Δληαίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. (Μάξλε 
22, 2νο όξνθνο, αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γ..), παξνπζία ησλ 
πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εθπξνζψπσλ ηνπο. Πξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία 
γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

 
2. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 

- Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην 
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παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην 
ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ‟ έλα λέν 
θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν 
θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξφζθιεζε πνπ ζα ζηείιεη ε 
Τπεξεζία ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε 
δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο. 

 
3. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη 

ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ εηο ηξηπινχλ (3), ην νπνίν 
ππνγξάθεη, ζθξαγίδεη θαη παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία. 

 
4. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 
 
5. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί 

κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο 
πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, παξαδίδνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ 
απνδεθηέο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Σ.Α..Α ζηελ 
αξκφδηα επηηξνπή, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο 
ππνςεθίνπο πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
απνζθξάγηζεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ θαηά ηα αλσηέξσ. 
Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
επηζηξέθνληαη.  

 
6. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

 
7. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ αλάδεημε απηνύ ζηνλ 

νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ  δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 
Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. πξνβαίλεη επίζεο ζηελ 
απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3, 
παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο Γηαθήξπμεο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 
νξηζηεί απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε 
ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο 
Γηαθήξπμεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο Γηαθήξπμεο, 
πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ελψπηνλ 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ  
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δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο 
ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ πξφζθιεζε 
ηεο Τπεξεζίαο, ηνλ νπνίν θαη απνζθξαγίδεη παξνπζία απηνχ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε θαη απηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα 
παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο Γηαθήξπμεο.  
 
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 
ησλ  δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο 
πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α., αθνχ ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3, 
παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη δηαπηζηψζεη φηη είλαη πιήξε, 
ζπληάζζεη Πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
εηο ηξηπινχλ (3), ην νπνίν παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία θαη ε Τπεξεζία 
εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Σ.Α..Α πξνθεηκέλνπ λα 
απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
βάζεη ηνπ αλσηέξσ Πξαθηηθνχ. 

 
8. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ εληφο 
πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ, ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (άξζξα 5α - 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
1. Καηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο 

δηαγσληζκνχο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

 
α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Δ‟ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΔΝ ΠΔΡΗΔΥΔΗ 
ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 
25 ΣΟΤ Π.Γ. 118/2007 ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ΄, ΘΑ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. 

 
β. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α‟ 75), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε εκεξνκελία 
ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο 
πξνζθνξάο ζηελ νπνία: 

 
i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ. 
 

ii) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο, 
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- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 
60/2007, δει. ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο 
δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο, ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε. 

- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (ή ζε ηζνδχλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο αλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο) θαη 
φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

- δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ 
Ν. 1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, (ή άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 
θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο (ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο εθφζνλ 
πξφθεηηαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

 
iii) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 20  ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα 
αλάζεζεο - αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 

 
γ.  Άδεηα εκπνξίαο – δηαθίλεζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία. 
 

δ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 
αληηπξφζσπφ ηνπο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο. 

 
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 
1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ ππνςεθίνπ 
πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό. 
 
2. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ 
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ, 
κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη 
λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
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α. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ: 
 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, δει. ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο, ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα θάπνην απφ ηα  

(2) αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

 
(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ 
ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 
έλαξμεο ησλ παξαπάλσ. 
 
(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη 
εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 
(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ 
λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  
 
β. ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ: 
 
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε 
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αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εμαθνινπζνύλ λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 

 
γ. ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΓΑΠΑ: 
 
(1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β 
ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αληίζηνηρα. 
 
(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 
εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), 
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαζψο θαη φηη δελ 
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 
έλαξμεο ησλ παξαπάλσ. 
 
(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα 
ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ 
πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), 
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
(4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα 
πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε 
απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζην κεηξψν 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην 
δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 
ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή 
εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην 
Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 
εθθαζάξηζε. 
 



14 

 

- 14 - 

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ 
ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ 
δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

 
 
δ. ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ: 

 
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν 
ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 
 
(2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο 
θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο 
πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
(3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
 
ε. ΟΗ ΔΝΧΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: 
 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
 
ΠΡΟΟΥΖ: Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε Αξρή 
ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. 
 
ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
3. Άιια δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 
 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2, κεηά ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ, κε 
βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα 
ππνβάιεη, ζηνλ σο άλσ ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαη ηα εμήο έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε: 
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(1) Τπεχζπλε Γήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 
α) Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
β) Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 
γ) Δάλ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο ή απνθιεηζζεί απφ θάπνηα άιιε 
Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ή Α.Δ. ηνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα ή απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζίεο ή 
πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ θαηά ηα άξζξα 18, 34 
θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε 
γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 

 
(2) Μόλν νη πκκεηέρνπζεο Αλώλπκεο Δηαηξείεο ή Δλώζεηο 

Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3310/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 
ηνπ λ.3414/2005. 

 
 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηόο Διιάδαο, ζα 
ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ από 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιώζζα.  

 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ  
δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο 
πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ, εθηφο απφ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 
118/2007, θαη νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ 
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή απηή. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ πην 
πάλσ επηηξνπή δελ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα, ε 
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 
    4. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ πξνζθνκίδεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε θαηαθύξσζε 
γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηελ ακέζσο επόκελε ρακειόηεξε 
ηηκή. Αλ θαλέλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν δηαγσληζκόο 
καηαηώλεηαη. 
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ηηο πεξηπηψζεηο απηέο όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή 
αλαθξηβή ππεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ν 
ππόρξενο πξνο ηνύην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη 
πξνζεθόλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δ.ΣΑ.Α. ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 
κεηνδόηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ε εγγύεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδόηε, εθόζνλ από ηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά πξνθύπηεη όηη δελ πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΧΔΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ (άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007)  
 

1. Ζ έλσζε ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηήο πνπ απνηεινχλ ηελ 
έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο 
ηεο έλσζεο. 

 
2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο 

νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
3. ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 

αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

 
Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

 
Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα 
πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. 

 
Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Δ.Σ.Α.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη 
Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 
Γηαπξαγκάηεπζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ν 
ΔΓΓΤΖΔΗ (άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
Α. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
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Κάζε πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα ζπλνδεχεηαη 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ από ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ κε πνζφ πνπ 
ζα θαιχπηεη ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα 
(παξάξηεκα Γ΄) ηεο δηαθήξπμεο.  
 
Γε γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο 
ππνιείπεηαη θαη ζην ειάρηζην απφ ην σο άλσ απαηηνχκελν πνζνζηφ 5%. 
 
ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΝΑΗ: 
 
(1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο από ην πηζησηηθό ίδξπκα λα θαηαβάιεη 
νξηζκέλν πνζό κεηά από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 
νπνίν θαη απεπζύλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νύηε αλ πξάγκαηη 
ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ε απαίηεζε (θύξηα νθεηιή), 
(2) ν αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο, 
(3) ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε, 
(4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, 
(5) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη, (πιήξεο 
επσλπκία θαη δηεύζπλζε). 
 
Άιια ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 
είλαη: 
 
α. Σνλ εθδφηε. 
β. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 
γ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
δ.Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο 
πξνκήζεηα πιηθά. 
ε. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (Ζ εγγύεζε πξέπεη λα 
ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 
πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε). 
ζη. Σνπο φξνπο φηη: 
 
Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 
ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. 
ΗΗ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί 
ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο 
κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 
ΗΗΗ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
ΗV. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο 
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα 
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 
 
Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ 
κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ 
απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 
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ρεηηθό ππόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄. 
 
Β. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη 
λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο 
ηνλ Φ.Π.Α. 
 
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ ηα αθφινπζα: 
 
α. Σνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ην είδνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 
β. Σνλ εθδφηε. 
γ. Όηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο. 
δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
ε. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 
ζη. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 
δ. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 
ε. Σνπο φξνπο φηη   
 
Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 
ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. 
ΗΗ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί 
ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο 
κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 
ΗΗΗ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
ηελ πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηώλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 
όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο 
έλσζεο. 
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
 
ρεηηθό ππόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
επηζπλάπηεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν 
ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ (άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. 
 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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ΑΡΘΡΟ 7ν 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ (άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε 

απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, 
επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο 
πξνζθπγή). 

 
Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο 
επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη 
λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ 
πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 
8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 
2. Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α., Μάξλε 22,Σ.Κ. 104 33 Αζήλα, 2νο φξνθνο, γηα ηελ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ, σο εμήο: 

 
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
 
Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 
δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη 
θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ 
θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, ήηνη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Δ.Σ.Α.Α. εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν 
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ 
αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή 
ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ 
θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  
 
Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ 
ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε απηνχ. 
 
Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ 
απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 
 
γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή 
απόθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, 
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αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 
πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
 
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ήηνη ηελ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Σ.Α.Α. εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην 
αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 
 
δ) Δθηόο ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ π.δ/ηνο 118/2007, κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 
πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη 
ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε 
εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ήηνη Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Σ.Α.Α. εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην 
αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ 
ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

 
3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο 

απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 
4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο 

ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ 
πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο 
ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

 
5. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο 

ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ 
π.δ/ηνο 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 
νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. 
 
Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα 
φξγαλν, ήηνη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Σ.Α.Α χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ήηνη ηελ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ 
 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε 
θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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6. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 
θαη 2, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ 
ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο 
ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) 
επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ 
θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (“παξάβνια απφ θάζε αηηία”). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ν 
ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, 
κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη: 
 
α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 
πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην 30% ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50%, ζηελ 
πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο 
θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ πνζνζηνχ, απαηηείηαη  πξνεγνχκελε απνδνρή απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
β. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ  κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο 
πξνζθνξέο ή ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ 
πξνκεζεπηή. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή 
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ 
πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο 
πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 
 
γ. Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ελδηαθεξφκελε Τπεξεζία γηα λα πξνβεί 
ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν δηαγσληζκφο 
δηελεξγείηαη απφ θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή. 
 
δ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
 
ε. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
ζη. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ ππφ ζηνηρείσλ I θαη ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 20 
ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
 
δ. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο 
πεξηπηψζεηο: 
 

i) Όηαλ ν θνξέαο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ ιφγσ αιιαγψλ ζηελ 
ηερλνινγία. 
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ii) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ 
ηελ καηαίσζε. 

 
ε. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο δηαγσληζκψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνπο 
νπνίνπο ππνβάιιεηαη κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κφλν 
πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε 
πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε 
παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά. 
 
ηνλ επαλαιεπηηθφ απηφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη 
παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε 
ηεο ηηκήο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ − ΑΝΑΘΔΖ (άξζξν 23 ηνπ Π.Γ. 
118/2007) 
 
1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε, απνζηέιιεηαη 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: 

 
α. Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο. 
β. Σελ πνζφηεηα. 
γ. Σελ ηηκή. 
δ. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πξνο πξνκήζεηα είδνο. 
ε. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί 
ζηε δηαθήξπμε. 

ζη. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν 
ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

 
3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν 
ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. 
Σνχην δελ ηζρχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ 
απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη 
παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ππνινγίδεηαη 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
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4. Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε 

αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ 
ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία 
(fax) ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ 
πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 
Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη 
απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο. 

 
5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα 

ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ  
δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο 
ηνπ Δ.Σ.Α.Α., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ν 
 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΔΠΔΚΣΑΖ – ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΜΒΑΖ (άξζξν 24 ηνπ Π.Γ. 
118/2007) 
 
Α. Ζ ρνξήγεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζ‟ αξρίζεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

ζα θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δε ζα ππεξβαίλεη θαηά 
θαλφλα ηνπο νθηψ (8) κήλεο.  

 
Β. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη είηε γηα νιφθιεξε ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2011-2012 ή 

κέρξη ηελ αλάδεημε κεηνδφηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ ζα 
δηελεξγήζεη ζρεηηθφ  δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.  

 
Γ. Ο πξνκεζεπηήο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ή 

ησλ Σνκέσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα ηελ ηπρφλ απμνκείσζε ηνπ ρνξεγνπκέλνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.   

 
 
ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ (άξζξα 26 – 37 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν 
 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 
 
Ζ κεηαθνξά πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηα θηίξηα ηδηνθηεζίαο ησλ Σνκέσλ ηνπ 
Δ.Σ.Α.Α. (βι. Παξάξηεκα Γ΄) ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή 
θαη ζε ψξεο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Σνκείο. 
 
Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ζηηο δεμακελέο ησλ θηηξίσλ 
ηδηνθηεζίαο ησλ Σνκέσλ ηνπ Δ.Σ.Α..Α χζηεξα απφ παξαγγειία πνπ ζα γίλεηαη 
κε fax, δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο . 
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Πξηλ απφ θάζε παξαιαβή, ε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβψλ ηνπ αληίζηνηρνπ 
Σνκέα ζα ειέγρεη ηηο βάλεο ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο, νη νπνίεο πξέπεη λα 
είλαη ζθξαγηζκέλεο κε εηδηθέο κνιπβδνζθξαγίδεο πνπ θέξνπλ θαζαξά ηα 
δηαθξηηηθά ζεκεία ηεο εηαηξείαο πνπ πξνκεζεχεη ην πεηξέιαην. 
 
Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο είλαη : 
 

1. Έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά εθηέιεζεο ηεο 
παξαγγειίαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή . 

2. Έιεγρνο καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 
φπσο ρξψκαηνο θ.ι.π. 

3. Ζ παξαιαβή ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη κε ζχληαμε 
αληηζηνίρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά 
ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη θάζε άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ 
ρνξεγνπκέλνπ θαπζίκνπ θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
ε πεξίπησζε άξλεζήο ζα γίλεηαη ζρεηηθή παξαηήξεζε. 

4. Ζ δηαπίζησζε παξάβαζεο ή απφξξηςεο ηνπ παξαδηδφκελνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, κε ζχληαμε αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ 
παξάβαζεο ή απφξξηςεο, ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη ζηηο Δληαίεο 
Τπεξεζίεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα 
θαησηέξσ ζηνηρεία: 

 
α)  Ζκεξνκελία παξαγγειίαο 

β)  Πνζφηεηα 

γ)  Δίδνο 

δ)  Πιήξεο αηηηνινγία ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο 

ε)  Αλ δεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα ζην Σνκέα ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα ηνλ νπνίν 
πξννξηδφηαλ ε πξνκήζεηα. 

ζη) Δάλ ε παξάβαζε έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ 

δ)  Να ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ πξνκεζεπηή ή εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ηπρφλ 
παξαηεξήζεηο απηνχ θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ λα αλαγξάθεηαη φηη 
αξλήζεθε λα ππνγξάςεη 

ε)  Αλ αληηθαηαζηάζεθε ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζηελ ηαρζείζα 
πξνζεζκία 

 
ΑΡΘΡΟ 12ν 
 
ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ - ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 
 
Α. Ο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε: Α.1. Πνηνηηθφ θαη 

Α.2. Πνζνηηθφ 
 

1. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζπλίζηαηαη :  
 

α) ηελ παξαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο γηα ην 
πεηξέιαην ζέξκαλζεο.  
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β) ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο γηα εξγαζηεξηαθφ 

έιεγρν ζηελ Αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία. 
 Ζ δεηγκαηνιεςία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
θαηά ηελ ψξα ηεο εθθφξησζεο φηαλ θξηζεί ζθφπηκν ή νπσζδήπνηε 
ζε θάζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηελ πνηφηεηα. 
 
 Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ νη 
Δπηηξνπέο παξαιαβήο ιακβάλνπλ απ‟ επζείαο ηα δείγκαηα θαη ηα 
απνζηέιινπλ ζηελ αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία ή θαινχλ ηηο 
αξκφδηεο Τπεξεζίεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ή ηα Σκήκαηα Σερληθνχ 
Διέγρνπ ησλ Γ/λζεσλ  ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
 
 Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ βπηηνθνξέα ν νπνίνο 
ππνγξάθεη ζην πξαθηηθφ δεηγκαηνιεςίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν 
βπηηνθνξέαο αξλεζεί λα ππνγξάςεη αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν 
δεηγκαηνιεςίαο „‟ν παξαδίδσλ ηα θαχζηκα αξλήζεθε λα 
ππνγξάςεη‟‟ θαη ε δεηγκαηνιεςία δηεμάγεηαη θαλνληθά.  
 
 Ο βπηηνθνξέαο θαηά ηελ ψξα ηεο εθθφξησζεο ππνρξενχηαη λα 
παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο δείγκα ηνπ παξαδηδφκελνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ελφο ιίηξνπ ην νπνίν ζα ιακβάλεηαη 
αλεμάξηεηα απφ ηελ δεηγκαηνιεςία ηεο παξ. (β), απφ ηνλ ζσιήλα 
εθθφξησζεο κεηά ηελ δηέιεπζε ησλ είθνζη πξψησλ ιίηξσλ φπσο 
νξίδεη ην άξζξν 431 ηεο 14/89 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο θαη ζα 
ζθξαγίδεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, ζην δείγκα ζα πξνζαξηάηαη 
εηηθέηα κε φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ίδην άξζξν 
(π.ρ. είδνο θαπζίκνπ, πνζφηεηα αξηζκ. Γειηίνπ Απνζηνιήο θ.ι.π.). 
 Σν δείγκα απηφ ζα θπιάζζεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Σνκέα κέρξη 
εμάληιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο απφ ηελ δεμακελή. 
 Ζ δηαθίλεζε θαη ε παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο. 
 

2. Σέινο γηα ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν παξαιαβήο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 
ζα πξέπεη πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηνχ ηνπ 
βπηηνθφξνπ λα έρεη ππνινγηζζεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ πνπ 
απνζεθεχεηαη ην θαχζηκν θαη κε εηδηθέο βαζκνινγεκέλεο βέξγεο λα 
κεηξάηαη ην χςνο ηνπ θαπζίκνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξάδνζε. 
Σα χςε απηά ζα ζεκεηψλνληαη ζην Γειηίν Πψιεζεο φπσο πξνβιέπεηαη 
απφ ην άξζξν 387 ηεο 14/89 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο γηα ηελ Γηαλνκή 
Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο θαη Κίλεζεο. 

 
Β. ε πεξίπησζε κε θαλνληθνχ δείγκαηνο ε παξαπνκπή ζηνλ Δηζαγγειέα ζα 

γίλεηαη απφ ηε δεηγκαηίδνπζα Τπεξεζία (αληίζηνηρν ηνκέα ηνπ Δ.Σ.Α.Α.). 
 
Γ. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δεηγκάησλ δηαπηζησζεί φηη ην δείγκα είλαη κε 

θαλνληθφ ή κε θαλνληθφ - λνζεπκέλν, ηφηε ε δαπάλε ηνπ ειέγρνπ βαξχλεη 
ηνλ πξνκεζεπηή. 
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ΑΡΘΡΟ 13ν 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 
 
Α. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απεπζείαο απφ ηνπο Σνκείο ζηελ 

ηδηνθηεζία ησλ νπνίσλ αλήθνπλ νη νκάδεο θηηξίσλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο εμήο: 

 
1. Μφιηο ζπκπιεξσζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, ν πξνκεζεπηήο 

ηα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ησλ αληίζηνηρσλ Σνκέσλ ηνπ 
Δ.Σ.Α.Α., ε νπνία ζα θάλεη ηνλ έιεγρν θαη ζα ζπληάζζεη ηελ εληνιή 
πιεξσκήο. 

2. Οη Σνκείο απηνί ππνρξενχληαη κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ λα πιεξψζνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
Β. Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ησλ αληίζηνηρσλ Σνκέσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α., είλαη ηα 
εμήο: 

1. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθή θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. 
 

2. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα θέξεη ηελ έλδεημε 
«Δμνθιήζεθε». 

 
3. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 

έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
 
4. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. 
 

5. Γειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 
Γ. Οη θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, είλαη απηέο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζήκεξα δε είλαη νη παξαθάησ: 
 

1. Γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ππέξ ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ-
Σ.Δ.Α.Γ., θαη αθνξνχλ ηε πξνκήζεηα ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο ηνπ 
θηηξίνπ νδνχ σθξάηνπο 53. 
α) θξάηεζε 0,10% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ 
β) θξάηεζε 0,25% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ 
γ) θξάηεζε 0,30% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ 
δ) θφξνο 1,0% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηηκνινγίνπ θαη αθνχ 
πξψηα αθαηξεζνχλ νη θξαηήζεηο 0,10% θαη 0,25%. 

 
2. Γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ππέξ ησλ Σνκέσλ Αζθάιηζεο 

Τγεηνλνκηθψλ, θαη αθνξνχλ ηε πξνκήζεηα ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο ησλ 
θηηξίσλ νδνχ ηαδίνπ 29 θαη Αραξλψλ 27. 
α) 3% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ην Μ.Σ.Π.Τ. 
β) 2,4% ραξηφζεκν ζην πνζφ ησλ θξαηήζεσλ ηνπ ΜΣ.Π.Τ. 
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γ) 1,0 % ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ παξαθξάηεζε 
θφξνπ 
δ) 0,25% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηηκνινγίνπ εηδηθφο θφξνο 

 
 
Γ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο, ηπρφλ αλαθνηλψζεσλ, 

επαλαιήςεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, βαξχλνπλ ην Δ.Σ.Α.Α. 
 
Δ. Πξνζθνξέο κε ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξφκελνη δεηνχλ λα απαιιαγνχλ απφ 

ηηο παξαπάλσ θξαηήζεηο δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ν 

ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ (άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ 
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ  δηαγσληζκψλ θαη ησλ 
Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 
 
2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ‟ απηή, εθφζνλ 
δελ εθηέιεζε ηελ πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007. 
 
3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε 
ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
 

α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ε πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο δελ εθηειέζζεθε ή ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο αληηθαηαζηάζεθε 
κε επζχλε ηεο ππεξεζίαο. 
β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 
4. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ Δ.Σ.Α.Α. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ  δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 
Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α., ε νπνία ππνρξεσηηθά 
θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, 
νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 

α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 
 
β. Δθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζε βάξνο ηνπ 
εθπηψηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ 
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είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, 
είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ 
νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Κάζε άκεζε ή 
έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο ππεξεζίαο ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα 
πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο 
θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, θαηά ηα 
παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ 
θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
 
γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν 
ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
λ. 2286/1995. Ο απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη 
κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά 
απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

 
δ. Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ 
έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή, είηε απφ πνζφ πνπ ηπρφλ 
δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ 
γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ 
σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν 
απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο 
ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

 
5. ε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζε 
βάξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο 
νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ 
πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ν 
ΤΜΒΑΔΗ (άξζξν 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ 
Δ.Σ.Α.Α. θαη ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ε ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο 
επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε απηή (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄). Ζ Τπεξεζία 
ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία 
πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. 
Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν 
ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 
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2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 
ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
3. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ 
πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε 
ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ απφθαζε ηεο 
δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, δχλαηαη λα πξνζβιεζεί 
απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 
 
4. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
 

α. Παξαδφζεθε ε ζπλνιηθή πνζφηεηα. 
 
β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ 
παξαδφζεθε. 

 
β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
 
γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ 
ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο 
θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16ν 
ΚΤΡΧΔΗ 
 
Α. ε πεξίπησζε πνπ απφ αλάγθε παξαιεθζεί απφ ηνπο Σνκείο πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο πνηνηηθά εθηξεπφκελν, ην Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α κπνξεί, κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα θαζνξίζεη εθπηψζεηο επί ηεο 
ηηκήο θαη πέξαλ ηνχηνπ λα επηβάιιεη θαη πνηλή. 

 
Β. ε πεξίπησζε πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ν πξνκεζεπηήο λα παξαδψζεη 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο  ζε έλα θηίξην ηδηνθηεζίαο Σνκέσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ή 
δελ παξαδψζεη θαζφινπ, ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ απφ ηελ 
επηηξνπή Παξαιαβήο θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ ηαρζείζα 
πξνζεζκία, ηφηε ν αληίζηνηρνο Σνκέαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. κπνξεί λα αγνξάζεη 
πεηξέιαην ζέξκαλζεο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, αθνχ  πξνεγεζεί έξεπλα 
αγνξάο γηα ηηο ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ (π.ρ. Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ 
ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) νπφηε ε 
ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο εθ ηνπ 
ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε, 
πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη 
θαηαινγίδoληαη ζε βάξνο ηνπ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ .Δ.Σ.Α.Α. 

 
Γ. Γηα ηνλ παξαπάλσ θαηαινγηζκφ ζα πξέπεη ν αληίζηνηρνο Σνκέαο ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α. λα δηαβηβάζεη ζην Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α..Α ην δειηίν παξαγγειίαο πξνο 
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ην ζπκβαζηνχρν πξνκεζεπηή, ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ παξάβαζεο, ην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ην Γειηίν Απνζηνιήο 
θαη ην Σηκνιφγην αγνξάο. 

 
Γ. Σν Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ην Ν.2286/95 θαη ην ΠΓ 
118/2007 (ΚΠΓ), άξζξα 32,33,34. 

 
Δ. Σα αλσηέξσ δηνηθεηηθά κέηξα, θπξψζεηο, είλαη αλεμάξηεηα ησλ ηπρφλ 

πνηληθψλ θπξψζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ απφ ηα Γηθαζηήξηα . 
 
Σ. Σα πξφζηηκα, νη θαηαινγηζκνί θαη θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαηά 

ηνπ πξνκεζεπηή, ζα θξαηνχληαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Δ.Σ.Α.Α., απ‟ απηά πνπ έρεη λα εηζπξάμεη πξνκεζεπηήο, ή απφ ηελ 
θαηαηεζεηκέλε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζα βεβαηνχληαη 
ζαλ Γεκφζην έζνδν θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 
εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ν 
ΓΗΚΑΗΟ - ΓΧΗΓΗΚΗΑ 
 
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε θαη θάζε 
δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, ε 
νπνία ζα αθνξά ηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα 
δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα 
δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 
θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν 
 
ΣΗΜΖ 
 
Ζ ηηκή πνπ ζα δνζεί γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο: 
 
ζα αλαθέξεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ εθάζηνηε 
δηακνξθνχκελε θαη πηζηνπνηνχκελε απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Μέζε Υνλδξηθή Σηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο, πνπ 
ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ρνλδξηθήο ηηκήο θαηά ηελ 
εκέξα παξάδνζεο απηνχ.  
 
 
Ζ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ην 
κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο. 
  
ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο, ηφζν ε αλψηεξε φζν θαη ε θαηψηεξε ηηκή, 
βξίζθνληαη ραξαθηεξηζηηθά πέξα απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά 



31 

 

- 31 - 

(αθξαίεο πεξηπηψζεηο ) απηέο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο κέζεο 
ηηκήο αιιά ιακβάλεηαη ππφςε ε ακέζσο πξνεγνχκελε ηηκή (αλψηεξε ή 
θαηψηεξε). 
 
Ο πξνκεζεπηήο καδί κε ην ηηκνιφγην πψιεζεο ηνπ πξντφληνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη θαη ηε ζρεηηθή πξφζθαηε πηζηνπνίεζε ηνπ 
ηκήκαηνο Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ε πεξίπησζε 
αδπλακίαο πηζηνπνηήζεσο ηεο ηηκήο, γηα ηηκή ζα ιακβάλεηαη ε εγγχηεξα 
πηζηνπνηεκέλε ηηκή Μέζε Υνλδξηθή Σηκή πξν ηεο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηεο έθπησζεο. 
 
Ζ έθπησζε  ζα ηζρχεη γηα φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν 
 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 
 
 
Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, θπζηθά θαη ρεκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 
 
 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΟ 
ΔΗΓΟ: ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 
 

ΟΜΑΓΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ-Σ.Δ.Α.Γ. (παξάξηεκα Β, 
θξαηήζεηο, άξζξν 13 παξαγξ. Γ1) 

ΚΣΗΡΗΟ :σθξάηνπο 53 ΠΟΟΣΖΣΑ: 25.000 LIT ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 
25.000,00 € 

ΟΜΑΓΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΜΔΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ (παξάξηεκα Β, θξαηήζεηο, άξζξν 
13 παξαγξ. Γ2) 

1. ΚΣΗΡΗΟ: ηαδίνπ 29 
2.  ΚΣΗΡΗΟ: Αραξλψλ 

27 

ΠΟΟΣΖΣΑ: 100.000 LIT 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 
100.000,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ 125.000,00 LIT 125.000,00 € 

 
 
 



33 

 

- 33 - 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………… 
Καηάζηεκα                ………………………… 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο  Σ.Κ.  FAX)                      Ζκεξνκελία έθδνζεο…….. 
   ΔΤΡΧ  ……………………….. 
 
Πξνο : (Aλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία 
απεπζχλεηαη) 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΗΘ……………ΔΤΡΧ……………. 
 

 „Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα  δηα ηεο παξνχζεο  
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο  ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ 
…......................ππέξ ηεο εηαηξείαο……………………………….... Γ/λζε 
………………………………………… δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην 
δηελεξγνχκελν επαλαιεπηηθφ  δηαγσληζκφ ηεο ……………………    γηα ηελ 
πξνκήζεηα ……………………………………………… ζχκθσλα κε ηελ 
ππ΄αξηζκ. 21/2011 Γ/μή ζαο. 

 Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ 
δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ‟ φιν ηνλ 
ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

 Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά 
ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο 
λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ 
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα 
καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ……………………………………………… 

 Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 
δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, 
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 
Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ   
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο , φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………… 
Καηάζηεκα                ………………………… 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο  Σ.Κ.  FAX)                      Ζκεξνκελία έθδνζεο…….. 
   ΔΤΡΧ  ……………………….. 
 
Πξνο : (Aλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία 
απεπζχλεηαη) 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡΗΘ……………ΔΤΡΧ……………. 
 

 „Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα  δηα ηεο παξνχζεο  
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο  ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ 
…......................ππέξ ηεο εηαηξείαο…………………………………….... Γ/λζε 
………………………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 
αξηζκ. …../2011 ζχκβαζεο πνπ αθνξά ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ ηεο 
…………………………………………….  γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ ηδηνθηεζίαο ηνκέσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα ηε ρεηκεξηλή 
πεξίνδν 2011-2012 ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. ………../……….Γ/μή ζαο. 

 Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά 
ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο 
λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο ή κέρξηο φηνπ  ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε 
απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

 Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 
δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, 
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 
 
 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ  
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 
ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ  
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.) 
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
Γ/ΝΖ OIKONOMIKΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 
ΤΜΒΑΖ αξ. XX/2011 

 
Πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θηηξίσλ ηδηνθηεζίαο Σνκέσλ 
ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2011-2012. 

___________________ 
 
ηελ Aζήλα ζήκεξα ………………………….. εκέξα …………………., νη 
ππνγξάθνληεο ηελ παξνχζα αθελφο ην Ν.Π.Γ.Γ. ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ  
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) πνπ εδξεχεη ζηε Μάξλε 22, Σ.Κ.  104 33, κε Α.Φ.Μ. 
998146384 θαη Γ.Ο.Τ. ΗΑ‟ Αζελψλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν 
…………………………..……………………………….Πξφεδξν Γ.. θαη αθεηέξνπ ν/ε 
θ.…………………………………….. θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία 
………………………………………………….. κε α δ.η. …………………………….. πνπ 
εδξεχεη ………………………………, …………………………….., Σ.Κ. ……………….., 
ηει. …………………………., θαμ …………………….., κε Α.Φ.Μ. ………………, 
Γ.Ο.Τ. …………………., θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. 
…………………………, θάηνηθν ……………………………, …………………………., 
Σ.Κ. ………………, κε Α.Γ.Σ. ……………………, πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 
«πξνκεζεπηήο» ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κε ην απφ 
………………… Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.), ζπκθψλεζαλ θαη 
έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 
 
χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ ……./…… απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α., 
θαηαθπξψζεθαλ ζηνλ πξνκεζεπηή ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ζηηο παξαθάησ Οκάδεο θηηξίσλ ηνπ πίλαθα 
(Παξάξηεκα Γ΄ ηεο   /2011 δηαθήξπμεο, πξνυπνινγηζκνχ 125.000,00 επξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.): 
 
Πίλαθαο Οκάδσλ θηηξίσλ  
 
Οκάδα θηηξίσλ XX 

……… 
……… θιπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ν 
 
ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
α) Ζ ζχκβαζε απηή ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη γηα 

φιε ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2011-2012 ή κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ κεηνδφηε απφ ηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

 
β) Ο πξνκεζεπηήο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ή ησλ 

Σνκέσλ ηνπ γηα ηελ ηπρφλ απμνκείσζε ηνπ ρνξεγνπκέλνπ πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 2ν 
 
ΣΗΜΖ ΠΛΖΡΧΜΖ 
 
Οη Σνκείο Τγεηνλνκηθψλ θαη Αζθάιηζεο Ννκηθψλ, ζα θαηαβάινπλ ζηνλ πξνκεζεπηή 
ηελ αμία ηνπ παξαδηδφκελνπ ζηηο αληίζηνηρεο νκάδεο θηηξίσλ ηνπο πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο, ζηελ εθάζηνηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θαη πηζηνπνηνχκελε απφ ην Σκήκα 
Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ΜΔΖ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΗΜΖ 
ΠΧΛΖΖ ηνπ πξντόληνο, πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο 
ρνλδξηθήο ηηκήο θαηά ηελ εκέξα ηεο παξάδνζεο απηνχ κε πνζνζηό έθπησζεο 
όπσο παξαθάησ: 
 

ΟΜΑΓΑ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ 

ΟΜΑΓΑ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΟΜΔΩΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΩΝ 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ 

 
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, ηφζν ε αλψηεξε φζν θαη ε θαηψηεξε ηηκή, βξίζθνληαη 
ραξαθηεξηζηηθά πέξα απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά (αθξαίεο 
πεξηπηψζεηο), απηέο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο κέζεο ηηκήο, αιιά 
ιακβάλεηαη ππφςε ε ακέζσο πξνεγνχκελε ηηκή (αλψηεξε ή θαηψηεξε). 
 
Ο πξνκεζεπηήο καδί κε ην ηηκνιφγην πψιεζεο ηνπ πξντφληνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίδεη θαη ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο ηηκψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ ηε ζρεηηθή πξφζθαηε πηζηνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο 
πηζηνπνηήζεσο ηεο ηηκήο, γηα ηηκή ζα ιακβάλεηαη ε εγγχηεξα πηζηνπνηεζείζα. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηεο έθπησζεο. 
 
Οη παξαπάλσ εθπηψζεηο ζα ηζρχνπλ γηα φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 3ν 
 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 
 
Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο είλαη: 
 
 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 
 
Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
 
AΡΘΡΟ 4ν 
 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ- ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 
 
Ζ κεηαθνξά πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηα θηίξηα ηδηνθηεζίαο ησλ Σνκέσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α., 
ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζε ψξεο πνπ ζα νξίδνληαη απφ 
ηνπο αληίζηνηρνπο Σνκείο. 
 
Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ζηηο δεμακελέο ησλ θηηξίσλ  ηδηνθηεζίαο ησλ 
ηνκέσλ, χζηεξα απφ παξαγγειία πνπ ζα γίλεηαη κε θαμ, δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο 
λσξίηεξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 
 
Πξηλ απφ θάζε παξαιαβή ε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα ζα 
ειέγρεη ηηο βάλεο ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλεο 
κε εηδηθέο κνιπβδνζθξαγίδεο πνπ θέξνπλ θαζαξά ηα δηαθξηηηθά ζεκεία ηεο εηαηξείαο 
πνπ πξνκεζεχεη ην πεηξέιαην. 
 
 
Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο είλαη : 
 

1. Έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή . 

2. Έιεγρνο καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, φπσο 
ρξψκαηνο θ.ι.π. 

3. Ζ παξαιαβή ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη κε ζχληαμε αληηζηνίρνπ 
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ην είδνο, ε 
πνζφηεηα θαη θάζε άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ ρνξεγνπκέλνπ θαπζίκνπ θαη 
ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε άξλεζήο ζα γίλεηαη 
ζρεηηθή παξαηήξεζε. 

4. Ζ δηαπίζησζε παξάβαζεο ή απφξξηςεο ηνπ παξαδηδφκελνπ πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο, κε ζχληαμε αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ παξάβαζεο ή απφξξηςεο, ηα 
νπνία ζα απνζηέιινληαη ζηηο Δληαίεο Τπεξεζίεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία: 

 
α)  Ζκεξνκελία παξαγγειίαο 
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β)  Πνζφηεηα 

γ)  Δίδνο 

δ)  Πιήξεο αηηηνινγία ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο 

ε)  Αλ δεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα ζην Σνκέα ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα ηνλ νπνίν 
πξννξηδφηαλ ε πξνκήζεηα. 

ζη) Δάλ ε παξάβαζε έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ 

δ)  Να ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ πξνκεζεπηή ή εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ηπρφλ 
παξαηεξήζεηο απηνχ θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ λα αλαγξάθεηαη φηη 
αξλήζεθε λα ππνγξάςεη 

ε)  Αλ αληηθαηαζηάζεθε ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζηελ ηαρζείζα 
πξνζεζκία 

 
ΑΡΘΡΟ 5ν 
 
ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ - ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 
 
Α. Ο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε: Α.1. Πνηνηηθφ θαη 

Α.2. Πνζνηηθφ 
 

1. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζπλίζηαηαη :  
 

α) ηελ παξαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο γηα ην 
πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 
 

β) ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζηελ 
Αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία. 
 Ζ δεηγκαηνιεςία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά 
ηελ ψξα ηεο εθθφξησζεο φηαλ θξηζεί ζθφπηκν ή νπσζδήπνηε ζε θάζε 
πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηελ πνηφηεηα. 
 
 Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ νη 
Δπηηξνπέο παξαιαβήο ιακβάλνπλ απ‟ επζείαο ηα δείγκαηα θαη ηα 
απνζηέιινπλ ζηελ αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία ή θαινχλ ηηο αξκφδηεο 
Τπεξεζίεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ή ηα Σκήκαηα Σερληθνχ Διέγρνπ ησλ 
Γ/λζεσλ  Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
 
 Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ βπηηνθνξέα ν νπνίνο ππνγξάθεη 
ζην πξαθηηθφ δεηγκαηνιεςίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν βπηηνθνξέαο αξλεζεί 
λα ππνγξάςεη αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο „‟ν 
παξαδίδσλ ηα θαχζηκα αξλήζεθε λα ππνγξάςεη‟‟ θαη ε δεηγκαηνιεςία 
δηεμάγεηαη θαλνληθά.  
 
 Ο βπηηνθνξέαο θαηά ηελ ψξα ηεο εθθφξησζεο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη 
ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο δείγκα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ελφο ιίηξνπ 
ην νπνίν ζα ιακβάλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ δεηγκαηνιεςία ηεο παξ. (β), 
απφ ηνλ ζσιήλα εθθφξησζεο κεηά ηελ δηέιεπζε ησλ είθνζη πξψησλ 
ιίηξσλ φπσο νξίδεη ην άξζξν 431 ηεο 14/89 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο θαη ζα 
ζθξαγίδεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, ζην δείγκα ζα πξνζαξηάηαη εηηθέηα κε 
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φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ίδην άξζξν (π.ρ. είδνο 
θαπζίκνπ, πνζφηεηα αξηζκ. Γειηίνπ Απνζηνιήο θ.ι.π.). 
 Σν δείγκα απηφ ζα θπιάζζεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Σνκέα κέρξη 
εμάληιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο απφ ηελ δεμακελή. 
 Ζ δηαθίλεζε θαη ε παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο. 
 

2. Σέινο γηα ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν παξαιαβήο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα 
πξέπεη πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηνχ ηνπ βπηηνθφξνπ 
λα έρεη ππνινγηζζεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ πνπ απνζεθεχεηαη ην 
θαχζηκν θαη κε εηδηθέο βαζκνινγεκέλεο βέξγεο λα κεηξάηαη ην χςνο ηνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξάδνζε. 
Σα χςε απηά ζα ζεκεηψλνληαη ζην Γειηίν Πψιεζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 
άξζξν 387 ηεο 14/89 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο γηα ηελ Γηαλνκή Πεηξειαίνπ 
Θέξκαλζεο θαη Κίλεζεο. 

 
Β. ε πεξίπησζε κε θαλνληθνχ δείγκαηνο ε παξαπνκπή ζηνλ Δηζαγγειέα ζα γίλεηαη 

απφ ηε δεηγκαηίδνπζα Τπεξεζία (αληίζηνηρν ηνκέα ηνπ Δ.Σ.Α.Α.). 
 
Γ. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δεηγκάησλ δηαπηζησζεί φηη ην δείγκα είλαη κε θαλνληθφ ή 

κε θαλνληθφ - λνζεπκέλν, ηφηε ε δαπάλε ηνπ ειέγρνπ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν 
 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 
 
Α. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απεπζείαο απφ ηνπο Σνκείο ζηελ 

ηδηνθηεζία ησλ νπνίσλ αλήθνπλ νη νκάδεο θηηξίσλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο σο εμήο: 

 
1. Μφιηο ζπκπιεξσζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, ν πξνκεζεπηήο ηα 

ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα ηνπ Δ.Σ.Α.Α., ε 
νπνία ζα θάλεη ηνλ έιεγρν θαη ζα ζπληάζζεη ηελ εληνιή πιεξσκήο. 

2. Οη ηνκείο ππνρξενχληαη κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ λα πιεξψζνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
Β. Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία κε αίηεζε, είλαη ηα εμήο: 

1. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθή θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. 
 

2. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα θέξεη ηελ έλδεημε 
«Δμνθιήζεθε». 

 
3. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 

έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
 
4. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. 
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5. Γειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαηά ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζήο ηνπ απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο. 

 
Γ. Οη θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζήκεξα δε είλαη νη παξαθάησ: 
 

1. Γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ππέξ ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ-
Σ.Δ.Α.Γ., θαη αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ 
νδνχ σθξάηνπο 53. 
α) θξάηεζε 0,10% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ 
β) θξάηεζε 0,25% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ 
γ) θξάηεζε 0,30% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ 
δ) θφξνο 1,0% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηηκνινγίνπ θαη αθνχ πξψηα 
αθαηξεζνχλ νη θξαηήζεηο 0,10% θαη 0,25%. 

 
2. Γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ππέξ ησλ Σνκέσλ Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ, 

θαη αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ νδνχ 
ηαδίνπ 29 θαη Αραξλψλ 27. 
α) 3% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ην Μ.Σ.Π.Τ. 
β) 2,4% ραξηφζεκν ζην πνζφ ησλ θξαηήζεσλ ηνπ ΜΣ.Π.Τ. 
γ) 1,0 % ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηνπ ηηκνινγίνπ παξαθξάηεζε θφξνπ 
δ) 0,25% ζηε θαζαξή πξν Φ.Π.Α. αμία ηηκνινγίνπ εηδηθφο θφξνο 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν 
 
ΚΤΡΧΔΗ 
 
Α. ε πεξίπησζε πνπ απφ αλάγθε παξαιεθζεί απφ ηνπο Σνκείο πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο πνηνηηθά εθηξεπφκελν, ην Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α κπνξεί, κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα θαζνξίζεη εθπηψζεηο επί ηεο ηηκήο θαη 
πέξαλ ηνχηνπ λα επηβάιιεη θαη πνηλή. 

 
Β. ε πεξίπησζε πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ν πξνκεζεπηήο λα παξαδψζεη πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο ζε έλα θηίξην ηδηνθηεζίαο ησλ Σνκέσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ή δελ παξαδψζεη 
θαζφινπ, ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ απφ ηελ επηηξνπή Παξαιαβήο θαη κε 
αληηθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, ηφηε ν αληίζηνηρνο Σνκέαο ηνπ 
Δ.Σ.Α.Α. κπνξεί λα αγνξάζεη πεηξέιαην ζέξκαλζεο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, 
αθνχ  πξνεγεζεί έξεπλα αγνξάο γηα ηηο ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ (π.ρ. 
Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) νπφηε ε ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηεο 
ζπκβαηηθήο θαη ηεο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιε 
πξφζζεηε δαπάλε, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή θαη θαηαινγίδoληαη ζε βάξνο ηνπ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Δ.Σ.Α.Α. 

 
Γ. Γηα ηνλ παξαπάλσ θαηαινγηζκφ ζα πξέπεη ν Σνκέαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. λα δηαβηβάζεη 

ζην Γ.. ην δειηίν παξαγγειίαο πξνο ην ζπκβαζηνχρν πξνκεζεπηή, ην ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ παξάβαζεο, ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ην ειεχζεξν 
εκπφξην, ην Γειηίν Απνζηνιήο θαη ην Σηκνιφγην αγνξάο. 
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Γ. Σν Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, επηβάιεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ην Ν.2286/95 θαη ην ΠΓ 118/2007 (ΚΠΓ), άξζξα 
32,33,34. 

 
Δ. Σα αλσηέξσ δηνηθεηηθά κέηξα, θπξψζεηο, είλαη αλεμάξηεηα ησλ ηπρφλ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ απφ ηα Γηθαζηήξηα . 
 
Σ. Σα πξφζηηκα, νη θαηαινγηζκνί θαη θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ Δ.ΣΑ.Α. ή ησλ Σνκέσλ 

ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαηά ηνπ πξνκεζεπηή, ζα παξαθξαηνχληαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α., απ‟ απηά πνπ έρεη λα εηζπξάμεη ν πξνκεζεπηήο, ή απφ ηελ 
θαηαηεζεηκέλε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζα βεβαηνχληαη ζαλ 
Γεκφζην έζνδν θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο 
Γεκνζίσλ εζφδσλ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ (άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα 
λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ  ησλ δηαγσληζκψλ θαη 
ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 
 
2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ‟ απηή, εθφζνλ δελ εθηέιεζε 
ηελ πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν πνπ ηνπ 
δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
 
3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 
ζχκβαζε φηαλ: 
 

α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ε πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο δελ 
εθηειέζζεθε ή ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο  αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηεο 
ππεξεζίαο. 
β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 
4. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 
ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ  
δηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α., 
ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά 
ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 

α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 
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β. Δθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ 
πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο 
ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα 
δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο 
ππεξεζίαο ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ 
εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 
ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη 
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
 
γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ 
πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 
2286/1995. Ο απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη κφλν κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 
ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

 
δ. Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην 
απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή, είηε απφ πνζφ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε 
κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 
πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο 
ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην 
επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο 
επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

 
5. ε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζε 
βάξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο 
θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε 
βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη 
κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν 
 
ΔΓΓΤΟΓΟΗΑ 
 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηεηέζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο απεξηνξίζηνπ ηζρχνο πνζνχ ………………… 
επξψ, ηεο ………………………., κε αξηζκφ ……………………. θαη εκεξνκελία 
……………………. 
 
Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ηέιεηα εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
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Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95, θαζψο θαη ησλ Π.Γ. 
118/2007, 60/2007 θαη 173/90 (άξζξα 40,41,42 & 43). 
 
Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηε ζχκβαζε είλαη απηά ησλ Αζελψλ. 
 
Ζ ζχκβαζε απηή έγηλε ζε ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα, δηαβάζηεθε ζηνπο 
ζπκβαιινκέλνπο θαη ππνγξάθηεθε θαη απφ ηνπο δχν . 
 
Σα ηξία αληίηππα θαηαηέζεθαλ ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ  ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη ην άιιν δφζεθε ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

ΓΗΑ ΣΟ Δ.Σ.Α.Α.    ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 
 
 
 
 

 


