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Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  

προϋπολογισθείσας δαπάνης  36.596,00€  πλέον ΦΠΑ(ποσoύ 45.379,04€ συμπ/νου 

ΦΠΑ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των 

κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου και των 

συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του ΠΕΔΥ και για την προμήθεια καυσίμων κίνησης βενζίνης 

(απλή αμόλυβδη) για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που ανήκουν στις Υπηρεσίες 

αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2021. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαγωνισμός ΦΓ 1/21 

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016 

Κριτήριο κατακύρωσης Αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της 

εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής 

πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της αμόλυβδης 

βενζίνης και του πετρελαίου diesel κίνησης (κατά την 

ημέρα παράδοσης) της περιοχής (νομού) που 

παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων.  

 

Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης ΜΟΝΟ για το 

Πετρέλαιο θέρμανσης  δύναται να είναι και αρνητικό 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 

του Ν.4257/2014. 

 

Η έκπτωση που θα κατακυρωθεί θα ισχύει για όλη τη 

χρονική διάρκεια της σύμβασης καθώς και σε τυχόν 

παράτασή της. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών  

 

Ημερομηνία :25/02/2021 

Ημέρα : ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα :  10:00 

Ημερομηνία διενέργειας 

διαγωνισμού  

 

Ημερομηνία : 26/02/2021 

Ημέρα : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ώρα : 10:00 

Τόπος διενέργειας 2ο χλμ Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης, Τρίπολη 1ος οροφος 

Κωδικός CPV CPV: 09135100-5  «Πετρέλαιο θέρμανσης» 

CPV: 09132100-4  «Αμόλυβδη βενζίνη» 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 36.596€ πλέον ΦΠΑ 

(45.379,04€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) 

Προϋπολογισμός Κ.Α.Ε. που 

βαρύνει  

ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» 

του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., για το οικονομικο 

έτος 2021 

Διάρκεια ισχύος προσφορών  

 

Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα της 

διενέργειας του διαγωνισμού 
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Ομάδες – Τμήματα  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 10 τμήματα ( εκ 

των οποίων 5 τμήματα αφορούν στην προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης και 5 τμήματα αφορούν στην 

προμήθεια καυσίμων κίνησης) σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΡΟΣ Α της παρούσας. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα 

τμήματα και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας 

εκάστης Υπηρεσίας. 

Τόπος παράδοσης  

Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

ανάδοχο. 

 

Παραλαβή Σε κάθε υπηρεσία θα οριστεί Τριμελής Επιτροπή 

Παραλαβής, από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) / Π.Υ.Σ.Υ 

Πελοποννήσου 

Ταχυδρομική διεύθυνση 2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπαρτης 

Πόλη Τρίπολη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 22132 

Χώρα Eλλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR 

Τηλέφωνο 2710-391903 

2710-391942 

2710-391954 

Φαξ 2710-391964 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tm.synt.pysy.pelopon@efka.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δανάσκος Αντώνης  

Καρυτσιώτης Κων/νος 

Πιπέρη Φανή 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.efka.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 

(URL) 

http://www.efka.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της Σύμβασης είναι ο Ηλεκτρονικός 

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - «e- ΕΦΚΑ», είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική κυβέρνηση και 

συστάθηκε με το Ν.4387/16 (Α΄ 85) όπως τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και ισχύει. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Ασφάλιση. 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1   Τίτλος    

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που 

στεγάζουν Υπηρεσίες αρμοδιότητας  της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου και των συστεγαζόμενων 

Υπηρεσιών του ΠΕΔΥ και για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνης αμόλυβδης) 
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για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που ανήκουν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της 

Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου για το οικονομικό ετος 2021. 

2.2. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης    

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.596,00€ πλέον του ισχύοντος 

ΦΠΑ (45.379,04€ συμπ/νου ΦΠΑ).  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών» του προϋπολογισμού Εξόδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2021. 

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ΄ αρ. ΑΑΥ Μ28 (ΑΔΑ: 65ΩΝ46ΜΑΠΣ-230  

ΑΔΑΜ: 21REQ008079676) Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης του e-ΕΦΚΑ, δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 45.380,00€,σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, έτους 

2021  

Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 09135100-5 «Πετρέλαιο 

θέρμανσης» και 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» 

2.3. Χρόνος –Τρόπος Παράδοσης  και Παραλαβής ειδών της σύμβασης  

 

Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που 

το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την 

εκπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται κυρώσεις του άρθρου 207 του 

Ν4412/2016. 

Ο χρόνος και τρόπος παράδοσης παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης και των 

καυσίμων κίνησης ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους για το κάθε είδος:  

Πετρέλαιο Θέρμανσης 

 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 e-ΕΦΚΑ. Η παραλαβή της παραγγελθείσας ποσότητας θα 

διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του e-

ΕΦΚΑ μεταξύ 07:00–13:00.  

 Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες 

διατάξεις και τα οριζόμενα στα άρθρα 206-209 του Ν.4412/2016, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

 Ποσοτικός έλεγχος:  

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

καταγραφή της ένδειξης του μετρητή του βυτιοφόρου να έχει καταγραφεί 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 
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αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από την υπ’ αρ. 91354/2017 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3080/Β΄/06-09-

2017).  

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου 

θέρμανσης θα πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για τον 

σκοπό αυτό ανά Μονάδα του Φορέα, η οποία ελέγχει την διαδικασία παράδοσης του πετρελαίου 

θέρμανσης (παρουσία του Προμηθευτή) από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτιρίων 

του e-ΕΦΚΑ. 

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση 

άμεσης αντικατάστασης με δικά του έξοδα κάθε ποσότητας που δεν ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές.  

Η παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης θα 

πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής κατά την ημέρα παράδοσης. Αντικείμενο 

των εκάστοτε Τριμελών Επιτροπών Παραλαβής είναι: α) Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της 

παραγγελίας από τον Προμηθευτή (Τεχνικές Προδιαγραφές 3.4), β) Ποιοτικός Έλεγχος (Τεχνικές 

Προδιαγραφές 2) και γ) Ποσοτικός Έλεγχος (Τεχνικές Προδιαγραφές 4). Η Τριμελής Επιτροπή 

Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα με τους ελέγχους (μόνο 

μακροσκοπικό ή μακροσκοπικό και χημικό), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

 

Καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) 

 Η τροφοδοσία καυσίμων κίνησης για τα οχήματα της Υπηρεσίας θα γίνεται από τις 

εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, οι οποίες θα βρίσκονται σε απόσταση το πολύ έως δέκα 

(10) χλμ από την έδρα της Υπηρεσίας (όπως αποτυπώνεται στον πίνακα του Μέρους Α 

του Παραρτήματος Ι) Ο χρόνος τροφοδοσίας θα επιλέγεται κάθε φορά από την εκάστοτε 

Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

 Για όλα τα έκτακτα περιστατικά, ακόμη και αν λαμβάνουν χώρα σε επίσημες αργίες, η 

παράδοση καυσίμων κίνησης θα είναι απρόσκοπτη και θα λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 24ώρου, εφόσον απαιτείται. 

 Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό ανά Μονάδα του 

Φορέα και στην οποία θα συμμετέχει υποχρεωτικά ο οδηγός του εκάστοτε υπηρεσιακού 

αυτοκινήτου της Υπηρεσίας. 

 Η Επιτροπή μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 

– οριστικό – παραλαβής υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης υλικών) σύμφωνα με το 

άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 
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 Το Πρακτικό Παραλαβής της Τριμελούς Επιτροπής θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο 

έντυπο Διαταγής πορείας και Δελτίο κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της 

αριθμ. 129/2535/20-01-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108/β’ / 4-2-2010) 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή 

εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

 

Αναλυτική περιγραφή του χρόνου-τρόπου παράδοσης και παραλαβής ειδών της σύμβασης 

δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Μέρος Γ) 

 

 

 

2.4 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Αντικείμενο τη παρούσας προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των 

κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες αρμοδιότητας  της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου και των 

συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του ΠΕΔΥ και για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνης 

αμόλυβδης) για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που ανήκουν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας 

της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου για το οικονομικό ετος 2021. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 11 τμήματα ( εκ των οποίων 6 τμήματα αφορούν στην 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και 5 τμήματα αφορούν στην προμήθεια καυσίμων κίνησης) 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μεμονωμένα ένα ή περισσότερα 

τμήματα (δηλαδή για μία ή περισσότερες Διευθύνσεις, Υποκαταστήματα) όπως αυτά 

διαμορφώνονται και αποτυπώνονται στου συν/νους στην παρούσα ΠΙΝΑΚΕΣ Α-Β-Γ και για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (λίτρα πετρελαίου ή καυσίμων) που αντιστοιχεί σε κάθε 

Υπηρεσία του ΕΦΚΑ (όπως εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α & Β με τα 

στοιχεία της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ανά μονάδα και στον ΠΙΝΑΚΑ Γ με τα στοιχεία 

της προμήθεια καυσίμων κίνησης ανά υπηρεσία που αφορούν). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και οι 

τεχνικές προδιαγραφές δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.  

 

ΆΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως την παράδοση και παραλαβή 

των προς προμήθεια ειδών, τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή 

(συμφωνα με το 26.4 αρθρο της παρούσας). 
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ΆΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από τις 

διατάξεις: 

 Τις διατάξεις του Ν.4387/16 (Α’ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας 

εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4670/20 (ΦΕΚ 43Α΄) “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις 

 Τις διατάξεις του Ν.4445/16 (Α’ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του 

Ν.4387/2016(Α΄85) και άλλες διατάξεις» 

 του ν.4670/20 (Α΄ 43) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.» 

 Το υπ΄αριθμ 8/2019 Προεδρικό διάταγμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΦΕΚ 8/τ. Α΄/ 23-1-2019) 

 Την υπ. αριθμ. Φ. .ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/18-05-2017 Απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , «Κανονισμός Οικονομικής 

Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Ε.Φ.Κ.Α.) 

 Της αριθμ. 10044/3443/14-3-2019 Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 813/τ. Β΄/08-03-2019) περί “έναρξης 

λειτουργίας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού & Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) 

Πελοποννήσου” 

 Τις διατάξεις της αριθμ 88 Απόφασης του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ (φεκ829/τ. Β΄/11-03-

2020) περί υπαγωγής μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων του Διατάκτη του e-ΕΦΚΑ 

στα όργανα του φορέα 

 Τις διατάξεις της αριθμ. 59679 Απόφασης το Διοικητή του e-ΕΦΚΑ (ΦΕΚ 831/τ.Β΄/12-

03-2020) περί υπαγωγής των ΠΥΣΥ του e-ΕΦΚΑ στην έννοια της χωριστής 

επιχειρησιακής μονάδας, όπως συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις του Διοικητή του e-

ΕΦΚΑ 63504/17-3-2020 (Β΄1221) & 92497/20-5-2020 (Β΄2153). 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

Υπηρεσιών” 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “ Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες” 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) “ Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 

σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία 
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 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» 

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

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

του άρθρου 1 

 Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) “ Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

αξίας” 

 Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (Α΄167) “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4091/2012 & του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις, 

άρθρο 64 “Συντελεστές παρακράτησης φόρου” 

 Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Α΄204) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το Ν.4412/2016 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν από τον Ν.4057/12 και από το αρ.23 του Ν.4210/12”, 

 Την με αρ. υπ’αρ.57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 

την Προστασία Δεδομένων) και τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 “Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679...” (Α’ 137). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3863/10 άρθρο 68 (ΦΕΚ 115/τ. Α’/ 15-7-10) “Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την με αριθ. 147/2015 (ΦΕΚ 293/2016) Υπουργική Απόφαση «Καύσιμα αυτοκινήτων − 

αμόλυβδη βενζίνη απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», 
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 Την με αριθ. 291/2003 (Φ.Ε.Κ. 332/2004, τεύχος Β) Υπουργική Απόφαση «Εναρμόνιση 

της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων 

βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

 Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’/30-5-1997): 

“Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

και των ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών και θεώρησης 

τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής μόνο των πετρελαιοειδών διενεργούνται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 40 έως 42 του Π.Δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62Α) και του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α). 

 Τις διατάξεις της παρ 6Δ του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/8-12-2014) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν4483/2017 (ΦΕΚ107/Α΄/31-07-2017 με τις οποίες 

προστέθηκε εδάφιο στην παρ 6 του Ν.2503/97(ΦΕΚ 107/20-05-97) “Οι οικείες 

Περιφέρειες μπορούν κατ΄ εξαίρεση να εξουσιοδοτούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου και Ιδρύματα της χωρικής τους αρμοδιότητας να διενεργούν αυτοτελώς τις 

διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των ειδών της παρούσας παραγράφου 

(σς. Πετρελαιοειδών, μεταξύ άλλων), κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτιολογικού αιτήματος 

της οικείας Περιφέρειας από τον Υπουργό Εσωτερικών. 

 Την με αριθμ. πρωτ. 62982 /01-10-2020  Απόφαση Έγκρισης Αιτήματος της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Την υπ΄αρ.ΑΑΥ Μ28 (ΑΔΑ:65ΩΝ46ΜΑΠΣ-230 ΑΔΑΜ:21REQ008079676) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του e-ΕΦΚΑ, δέσμευσης πίστωσης ύψους 

45.380,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού του 

e-ΕΦΚΑ, έτους 2021. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
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Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους  

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Άρθρο 117 του Ν.4412/2016)  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 

του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 

παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 19 του Ν.4412/2016)  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  

β) Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισμοί,  

δ) Κοινοπραξίες εταιρειών  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή1 για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο 

σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η αναθέτουσα αρχή 

δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εξέλιξη της σύμβασης, να 

ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση 

αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

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

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

                                                           
1
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (αρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 

Ν.4412/2016)  

8.1. Έγγραφα σύμβασης  

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :  

α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).  

γ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, από την αναθέτουσα αρχή.  

 

8.2  Σειρά ισχύος  

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της 

σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι 

σειρά ισχύος:  

1. Η Σύμβαση.  

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

3. Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που τυχόν παρασχέθηκαν από την 

αναθέτουσα αρχή.  

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

 

8.3  Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, στα 

Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.efka.gov.gr στην διαδρομή : Αρχική 

Σελίδα ► Επικαιρότητα ►Διαγωνισμοί.  

 

8.4  Διευκρινίσεις –Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)  

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. από τους 

ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία 

λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία, το 

αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την 

επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως 27/08/2021 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Για τυχόν παράταση ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.4 του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(σύμφωνα με το Ν.3861/10).  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην καθημερινή τοπική εφημερίδα 

Τριπόλεως Αρκαδίας με την επωνυμία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ / ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 37 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 

22100 στις 16/02/2021 (N.3548/2007). 

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά 

των παραρτημάτων της και ΤΕΥΔ) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του Φορέα : 

www.efka.gov.gr 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό 

(%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της 

αμόλυβδης βενζίνης (κατά την ημερομηνία παράδοσης) της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, 

έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης ΜΟΝΟ για το πετρέλαιο θέρμανσης δύναται να είναι και 

αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4257/2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)  

 

12.1 Γενικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής  

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 

αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο 

αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 

και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.  

 

12.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)  

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 και 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ και ΑΔΑ: 

Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας του 

e-ΕΦΚΑ σε δύο μορφές αρχείου:  

http://www.efka.gov.gr/
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 Αρχείο PDF, (από τον e-ΕΦΚΑ), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &  

 Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά 

έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το 

συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε 

έντυπη μορφή.  

 (Παράρτημα ΙΙΙ) 

 

12.3 Προϋποθέσεις συμμετοχής (Άρθρο 73 του ν. 4412/2016)  

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα II) είναι οι εξής:  

 

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 

σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.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, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας 

περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

Β)  Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και 
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της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που 

σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 

με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 

 ή/και  

όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης ή/και όταν γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα 

περίπτωση, 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 κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 

δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 

Γ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

Ν.4412/16. 

 

Δ) Να μην εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των προβλεπομένων στην παρ. 4 περ. γ έως 

θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2063
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Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ & Δ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι 

που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) 

στα αντίστοιχα πεδία. 

 

 Κριτήρια επιλογής  

Όπως αποτυπώνονται στο Μέρος IV του ΤΕΥΔ 

Ε) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 

που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η 

Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των 

παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 

που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ και Ε και περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσης 

σύμβασης απαιτείται να πληρούν τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας – Μέρος Γ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).  

Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αναφερομένων στο Μέρος Γ του 

Παραρτήματος, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά, ώστε να ελεγχθούν από την 

επιτροπή. 

 

Κανονισμοί - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης   
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν απαιτείται να προσκομίσουν με την τεχνική προσφορά 

τα οριζόμενα έγγραφα και πιστοποιήσεις συμφωνα με το ως άνω παράρτημα ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσας . 

 

12.4 Συμπλήρωση ΤΕΥΔ  

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  

-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ 

,IV,V και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία 

που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.   

Σημειώνεται ότι το  μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο 

και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Το ΤΕΥΔ είναι δυνατό να υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 (του ν.4412/16) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι :  

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.  

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας).  

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, 

τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ 

εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας). 

 

12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
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σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. 

[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 

ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – 

μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

μέρη II έως VΙ.  

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

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

σύμβασης.  

 

12.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)  

 Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το 

τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του 

ΤΕΥΔ.  

  Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης 

που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται 

οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ 

για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από 

τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016)  

 

13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ / Π.Υ.Σ.Υ Πελοποννησου, στην 

διεύθυνση :2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης, τκ 22132 Τρίπολη,1ος όροφος στις 26/02/2021  

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

 

13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών  

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται για πρωτόκολλο στην Π.Υ.Σ.Υ. 

Πελοποννήσου στην διεύθυνση: 2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης, τκ 22132 

Τρίπολη,1ος όροφος 
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Οι προσφορές υποβάλλονται με :  

(α) κατάθεσή τους στην Π.Υ.Σ.Υ.  Πελοποννήσου ως ανωτέρω (2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-

Σπάρτης, τκ 22132 Τρίπολη,1ος όροφος)  

είτε,  

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς τον e-ΕΦΚΑ / 

Π.Υ.Σ.Υ.  Πελοποννήσου (2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης, τκ 22132 Τρίπολη).  

 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης για πρωτόκολλο, περιπτώσεις 

«α» και «β» άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί από 

την Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις 25/02/2021, ημέρα  Πέμπτηκαι ώρα 10:00 π.μ.  

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 

φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν ο e-Ε.Φ.Κ.Α. 

ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στον Φορέα με οποιονδήποτε τρόπο πριν 

από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 

φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, σημειώνεται στο πρακτικό της αρμόδιας 

«Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών» η εκπρόθεσμη υποβολή 

(ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, ή την ακριβή ώρα που 

παρελήφθη η συστημένη επιστολή) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Όταν, για 

οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται 

σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν 

ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν 

απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. 
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ΑΡΘΡΟ 14:  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρα 92 έως 96 του 

Ν.4412/2016)  

 

14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

 

Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς την Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννησου του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

…………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού 

προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την 

αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό:  

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που 

στεγάζουν Υπηρεσίες αρμοδιότητας  της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου και των συστεγαζόμενων 

Υπηρεσιών του ΠΕΔΥ και για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνης αμόλυβδης) για 

τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που ανήκουν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της 

Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου για το οικονομικό ετος 2021. 

  

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: …………… 

 

Αναθέτουσα Αρχή:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)/Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου 

(διεύθυνση :2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης, τκ 22132 Τρίπολη,1ος όροφος) 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/02/2021 ΩΡΑ 10:00π.μ. 

 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:  

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

(βλέπε παρ. 14.2.1 της παρούσας)  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  

(βλέπε παρ. 14.2.2 της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
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γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος 

περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.3 της 

παρούσας.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου.  

 

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων  

 

14.2.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)  

(i) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 12 της παρούσας.  

(ii) νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου. (ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και 

τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 

επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα).2  

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων  

γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί εως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή τους. 

 

14.2.2 Τεχνική προσφορά  

 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν 

οι τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού 

Παραρτήματος Ι μέρος Γ της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς πληρούνται οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.  

Θα περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν υποχρεωτικά στην Τεχνική προσφορά συμπληρωμένο το 

συν/νο στη παρούσα υπόδειγμα φύλλο συμμόρφωσης του παραρτήματος Ι της παρούσας 

Επίσης με την  τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει όσα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα που αναφέρονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή . 

 

                                                           

2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης , στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.   
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Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 

φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική.  

Η τεχνική προσφορά (φυλλο συμόρφωσης κτλ) υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -

ους εκπρόσωπο/ -ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους 

φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

Επίσης οι οικονομικοί φορείς στη τεχνική προσφορά τους δηλώνουν το χρόνο ισχύος 

αυτής,  σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.  

 

14.2.3 Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)  

Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει έγγραφο με τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα.  

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης (άρθρο 11 της παρούσας).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα επισυνάψουν υποχρεωτικά στην οικονομική προσφορά τους 

και το υπόδειγμα/τα οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος ΙV  της παρούσας.  

 

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους 

του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την 

αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ (€).  

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα 

διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

 

14.3 Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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). 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

 

14.4 Λοιπά στοιχεία  

-Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν 

είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.  

-Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και 

γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.  

-Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 

όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 

και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016) – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 90 Ν.4412/2016)  

15.1 Αποσφράγιση προσφορών  

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:  

 Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα .  

 Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 

στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο, 

εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί 

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
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απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 

προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών σε όσους παρευρίσκονται στη διαδικασία.  

Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνεται η επιτροπή.  

Εν συνεχεία, η επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει 

πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό 

ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 

«α» και «β» οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται 

μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

 

 

15.2. Ισότιμες προσφορές  

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 

ακριβώς τιμή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια 

τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.  

 

15.3. Κοινοποίηση αποτελεσμάτων, ενστάσεις  

Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με 

αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του 

αντίστοιχου σταδίου.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 

103 Ν.4412/2016)  

 

16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά 
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υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια 

επιτροπή.  

16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής το 

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από 

τις αρμόδιες αρχές. 

16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, 

ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 

του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  

16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, (του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016) και 

τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 (του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016) είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

16.5 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν.  

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 

Ν.4412/2016)  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 

ανάδοχος στην προθεσμία του αρ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:  

 

Α) νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου. (ενδεικτικά : ΦΕΚ ίδρυσης και 

τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 

εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος 

για 
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φυσικά πρόσωπα)3 Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων 

γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή 

τους. 

 

Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 

ποινικές καταδίκες), προσκόμιση αποσπάσματος 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 τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις.  

Το ανωτέρω αποδεικτικό μέσο γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί εως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις α) εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ)  και προσωπικών 

εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον 

διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) στις 

περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :  

Ι) για την καταβολή φόρων:  φορολογική ενημερότητα  από την οποία να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης : ασφαλιστική ενημερότητα 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης  από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από όπου να 

προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και  Υπεύθυνη δήλωση του 

ν.1599/1986 (εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών) ( του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον 

χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, 

να έχουν εκδοθεί εως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

                                                           
3 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης , στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από 

τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 

πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.4412/16, προκειμένου να 

τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό 

ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση 

υπεργολαβίας του άρθρου 12.6.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.  

 

III) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του4 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 

του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 

την έκδοση του πιστοποιητικού5 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση (εφόσον έχει συνταχθεί εως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

της) ή, στα 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 αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις 

περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73. 

                                                           

4  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
5  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81. 

Το ανωτέρω αποδεικτικό μέσο γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί εως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα): 

 Για την περιπτώση Γ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός 

ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση (εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών) ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. 

 Για την περιπτώση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι οτι δεν εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις 

των προβλεπομένων στην παρ. 4 περ. γ έως θ του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, υπεύθυνη 

δήλωση (εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών) στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού, 

 δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 

του ν.4412/16 

 δεν έχει εμπλακεί κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/16 

 δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης και δεν του έχει 

επιβληθεί πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν ήταν  σε θέση να προσκομίσει τα  απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή 

δικαιολογητικά  

 δεν έχει επιχειρήσει 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 της σύμβασης ή να παράσχει 

εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  

 Στην ως ανω Υπεύθυνη δήλωση ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει εάν ο 

ίδιος ή οι προμηθευτές του είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. 
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(εφόσον είναι υπόχρεοι σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθμό εγγραφής 

στο ΕΜΠΑ (κατά περίπτωση  συμφωνα με το ν.4496/17). 6.  Στη περίπτωση μη 

υποχρέωσης με την εν λόγω δήλωση θα δηλώνουν ότι (οι ίδιοι ή και οι 

προμηθευτές τους) δεν εμπίμπτουν στα οριζόμενα των παραγράφων  1 , 2 , 11 

του άρθρου 4β και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17.7 

 

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο  Μέρος IV (Κριτήρια Επιλογής) Πιστοποιητικό του οικείου 

επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα 

με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά 

τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το ανωτέρω αποδεικτικό μέσο γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί εως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 

 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α΄ 94).  

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

 

 

                                                           

6 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι 
παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί 
οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν 
στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα 
προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» 
εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του  άρθρου 4β  του Ν. 4496/17 «  Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι 
παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση 
καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 
36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17  «Υποχρεώσεις διακινητών 
συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου 1. 
Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι 
παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του 
άρθρου 4Β.» Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του  άρθρου 4β 2 του Ν. 4496/1712. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων των παραγράφων 2και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της  σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 
του ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο  4042/2012, άρθρο 25  «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ 
επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του 
προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού». 
7 Υ.Α οικ. 181504/2016 - ΦΕΚ 2454/Β/9-8-2016 &  Υ.Α 892/2017 - ΦΕΚ 538/Β/22-2-2017 
«2. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.: 
α) εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως 
προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και, 
β) διασφαλίζει, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/ 2016 (Α' 147) όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα του 
παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς». 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)  

18.1 Κατακύρωση Σύμβασης  

Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής μαζί με αντίγραφο όλων των 

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

που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.  

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.». 

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

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 

έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης του άρθρου 127 του 

ν.4412/16 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της 

προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν.4412/16. 

 

18.2 Σύναψη Σύμβασης  

Στη συνέχεια, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον 

προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που 

δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του άρθρου 16 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή). Για την υπογραφή της 

σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παραγραφο 21.2 

της παρούσας . 

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 και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106 του Ν.4412/16.  
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Σύμφωνα με το Άρθρο 130 του ν.4412/16  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

 

1. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης  ο ανάδοχος 

τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς  

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.  Ειδικά: α……….. β) στις συμβάσεις 

προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά  την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 

του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 

εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και 

αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των 

υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 

105. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

18.3 Τροποποίηση σύμβασης (Άρθρο 132 Ν.4412/2016)  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των αρ. 13 και 14 

της παρούσας.  

 Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και 

υποβολής που τίθενται στην παρούσα.  

 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που 

υποβάλλονται τέτοιες.  

 Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 

αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

ΑΔΑ: ΨΜ1Χ46ΜΑΠΣ-ΗΞ7





34 

 

 Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 

απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 

αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102.  

 Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές.  

 Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)  

 

20.1 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 

συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης . Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα 

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 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 ή μερικώς 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/16) 

 

21.1 Εγγύηση Συμμετοχής  

  

 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

 (Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)  

 

21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
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της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το παράρτημα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι 

του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Πίνακες τεχνικής περιγραφής – Φύλλα συμμόρφωσης ( 

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

 εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσμου.  

 Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

21.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Πίνακες τεχνικής περιγραφής – 

Φύλλα συμμόρφωσης. 

21.4. Έκδοση εγγυητικών επιστολών  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις 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 εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 
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εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής  

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών», θ) την ημερομηνία λήξης 

ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 22:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016)  

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016,  

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον e-

Ε.Φ.Κ.Α. ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,  

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 

άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 23:  ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ    

Χρόνος παράδοσης υλικών  

Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται συμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 206 του ν.4412/16.  

 

Παραλαβή υλικών  
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Η παραλαβή πραγματοποιείτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας & 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν.4412/16. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) 

σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 

βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε 

κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, 

με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρου 208 του Ν.4412/16.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 

ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο αρθρο 213 του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 206 έως 220 του 

Ν.4412/16. 

 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, 

εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου 

οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχομένων υπηρεσιών. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 
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τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 220.  

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.». 

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 2218του ν. 

4412/2016.9  

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 204, 205 & 207 

Ν.4412/2016)  

 

24.1 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας  

1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 (του 

ν.4412/16), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

                                                           
8
  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες 

τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
9
 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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εκπρόθεσμα.  

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 

συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 

ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής 

και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  

4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 

ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, 

που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση 

του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερημερίας.  

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από 

το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 

προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 

σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

24.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  
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1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

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

παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

2. 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,(του ν.4412/16). 

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. 

 

24.3 Ανωτέρα βία  
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Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

 

24. 4 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ 

εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220,(του ν.4412/16) καθώς και 

κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

,(του ν.4412/16) οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή 

της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.. 

 

ΑΡΘΡΟ 25:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

26.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), βαρύνει τον ΚΑΕ ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών 
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καυσίμων και λιπαντικών» του προϋπολογισμού Εξόδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., οικονομικού έτους 

2021. 

 

26.2 Τρόπος πληρωμής   

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου, 

Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α στο 100% του τιμήματος 

μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής και ποιοτικής 

παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/16, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:e-Ε.Φ.Κ.Α. – Π.Υ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ 

Α.Φ.Μ.: 997072577 

Δ.Ο.Υ. : Δ΄ Αθηνών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει τα τιμολόγια τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

διεύθυνση: pysy.pelopon@efka.gov.gr όσο και σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννησου,2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης-Τρίπολη  22132 1ος 

όροφος 

Στα οποία θα αναγράφονται πέραν των ως άνω στοιχείων του Φορέα και τα στοιχεία της 

Σύμβασης 

(αρ.φακέλου). 

 

26.3 Κρατήσεις  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την παράδοση των ειδών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

 Κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016). 

 κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης καθώς 

και επί κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (αρ.350 παρ.3 ν.4412/2016), και η ΚΥΑ 1191(ΦΕΚ 969/β/22-3-2017)  

ι επ’αυτού εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ 20%.  
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26.4 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού 

υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως 

ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο 

σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται 

του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει 

παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην 

διακήρυξη.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση 

 

ΑΡΘΡΟ 27:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

 

 

                                 Ο …………………..ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

  

 

 

 

 

Συν.  Παραρτήματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –– ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕΡΟΣ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια:  

 πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που 

στεγάζουν Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου και των 

συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του ΠΕΔΥ για το έτος 2021 και 

 καυσίμων κίνησης (βενζίνης αμόλυβδης) για τα υπηρεσιακά οχήματα 

(επιβατικά) που ανήκουν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. 

Πελοποννήσου για το έτος 2021. 

Η εν λόγω προμήθεια υποδιαιρείται σε 10 τμήματα (εκ των οποίων τα 5 τμήματα 

αφορούν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και 5 στην προμήθεια καυσίμων 

κίνησης) 

Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα και για το 

σύνολο της ζητούμενης ποσότητας κάθε τμήματος σύμφωνα με τον κάτωθι 

πίνακα: 

Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV:09135100-5) 

α/α Υπηρεσία  Διεύθυνση 

Λιανική τιμή 

λίτρου 

(συμπ/νου 

ΦΠΑ) σε 

ευρώ 

Εκτιμώμενη 

ποσότητα σε 

λίτρα  

Συνολική 

εκτιμώμενη 

δαπάνη 

πλέον 

ΦΠΑ σε 

ευρώ 

Συνολική 

εκτιμώμενη 

δαπάνη 

συμπ/νου 

ΦΠΑ σε 

ευρώ 

1 ΠΥΣΥ Πελοποννήσου 

- Περ/κή Διεύθυνση 

ΚΕΑΟ – Τοπική 

Διεύθυνση Αρκαδίας 

2ο χλμ 

Εθνικής 

Οδού 

Τρίπολης- 

Σπάρτης, 

Τρίπολη 

0,974 15000 14.610,00 18.116,40 

2 Αποκεντρωμένο 

Τμήμα Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

Μεγαλόπολης 

Νικηταρά 63 

Μεγαλόπολη 
0,974 1000 974,00 1.207,76 

3 B’ Τοπικό 

Υποκατάστημα 

Μισθωτών Αργολίδας 

25ης 

Μαρτίου 45, 

Ναύπλιο 

0,969 2000 1.938,00 2.403,12 
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4 Α΄ Τοπικό 

Υποκατάστημα 

Μισθωτών Κορινθίας 

Εθν. 

Αντιστάσεως 

51, Κιάτο 

0,956 8500* 8.126,00 10.076,24 

5 Β΄ Τοπικό 

Υποκατάστημα 

Μισθωτών Κορινθίας 

Κύπρου 21Α, 

Κόρινθος 0,956 4500 4.302,00 5.334,48 

Σύνολο (για πετρέλαιο θέρμανσης) 22500 29.950,00 37.138,00 

Καύσιμα κίνησης – Αμόλυβδη Βενζίνη (CPV: 09132100-4) 

α/α Υπηρεσία  Αριθμός 

Κυκλοφορίας 
Λιανική τιμή 

λίτρου 

(συμπ/νου 

ΦΠΑ) σε 

ευρώ 

Εκτιμώμενη 

κατανάλωση 

καυσίμων σε 

λίτρα  

Συνολική 

εκτιμώμενη 

δαπάνη 

πλέον 

ΦΠΑ σε 

ευρώ 

Συνολική 

εκτιμώμενη 

δαπάνη 

συμπ/νου 

ΦΠΑ σε 

ευρώ 

1 Τοπική Διεύθυνση 

Αρκαδίας (2
ο 
χλμ Ε.Ο. 

Τρίπολης-

Σπάρτης,Τρίπολη) 

ΚΗΥ8667 1,556 1100 1.711,60 2.122,38 

2 Α’ Τοπικό 

Υποκατάστημα 

Μισθωτών Αργολίδας 

(Γούναρη 52, Άργος) 

ΚΗΥ8747 1,524 800 1.219,20 1.511,81 

3 B’ Τοπικό 

Υποκατάστημα 

Μισθωτών Αργολίδας 

(25ης Μαρτίου 45, 

Ναύπλιο) 

ΚΗΥ8660 1,524 600 914,40 1.133,86 

4 Περιφερειακό 

Υποκατάστημα 

Μισθωτών Μεσσηνίας 

(Φιλελλήνων 38, 

Καλαμάτα) 

ΚΗΥ8664 1,552 1000 1.552,00 1.924,48 

5 Τοπικό Υποκατάστημα 

Μισθωτών Λακωνίας 

(Γκορτσολόγου 137, 

Σπάρτη) 

ΚΗΥ8748 1,561 800 1.248,80 1.548,1 

Σύνολο (για καύσιμα κίνησης) 4300 6.646,00 8.241,04 

Σύνολο (Πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης) 36.596,00 45.379,04 

 

Σημείωση: για το υπολογισμό της προϋπολογισθείσας δαπάνης ελήφθη υπόψη ο μέσος όρος των Μέσων Τιμών 

Λιανικής για τις ημερομηνίες 15/10/2019, 01/01/2020, 01/03/2020 και 31/05/2020 ανά νομό από τα Δελτία 

Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών της Διεύθυνσης Ελέγχων και 

Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

* Σημείωση: Το Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με έδρα το Κιάτο συστεγάζεται με το Κέντρο υγείας 

Κιάτου (ΠΕΔΥ - 6η ΥΠΕ) και για την εν λόγω προμήθεια πετρελαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3918/2011 
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άρθρο 18, 4238/2014 άρθρο 21, 4310/2014 άρθρο 55, o e-ΕΦΚΑ συμμετέχει σε ποσοστό 41% (ήτοι ποσού 

3331,66 Ευρώ πλέον ΦΠΑ) και η 6η ΥΠΕ με 59% (ήτοι ποσού 4794,34 Ευρώ πλέον ΦΠΑ). 

 

Οι αναγραφόμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης στον παραπάνω 

πίνακα είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, διότι οι παραγγελίες και η κατανάλωση θα γίνεται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των Μονάδων του e-ΕΦΚΑ (και των συστεγαζόμενων), ενώ ο 

Προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από τον e-ΕΦΚΑ, σε περίπτωση μη 

προμήθειας όλων των συμπεριλαμβανομένων στη Σύμβαση ποσοτήτων, εφόσον οι ανάγκες δεν 

επιβάλλουν αυτό. 

Η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης και των καυσίμων κίνησης δεν μπορεί να υπερβεί την 

προβλεπόμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη αννά Υπηρεσία, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνετε 

στον ανωτέρω Πίνακα.  

Σε περίπτωση μεταστέγασης των Μονάδων του e-ΕΦΚΑ σε άλλα κτίρια, ο Προμηθευτής θα έχει 

την υποχρέωση να συνεχίσει την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στο νέο κτίριο σύμφωνα 

με τα νέα δεδομένα και μετά από σχετική ενημέρωσή του από την Αναθέτουσα Αρχή ή την προς 

μεταφορά Υπηρεσία.  

Επίσης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεχίσει την προμήθεια καυσίμων κίνησης σε νέα 

οχήματα (είτε λόγω αντικατάστασης είτε λόγω μεταφοράς από άλλη Υπηρεσία κ.τ.λ.) εφόσον 

υπάρξει ανάγκη από τον Φορέα και κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ: συνολικού ποσού 36.596,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 

45.379,04€ συμπ/νου ΦΠΑ για το έτος 2021 για την προμήθεια: 

 πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν 

Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου και των συστεγαζόμενων 

Υπηρεσιών του ΠΕΔΥ για το έτος 2021: #29.950,00€# πλέον ΦΠΑ ήτοι 

#37.138,00€# συμπ/νου ΦΠΑ και 

 καυσίμων κίνησης (βενζίνης αμόλυβδης) για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) 

που ανήκουν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου για το έτος 

2021: #6.646,00€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #8.241,04€# συμπ/νου ΦΠΑ  

Ως αναλυτικά αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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 Συνολική εκτιμώμενη 

δαπάνη πλέον ΦΠΑ σε 

ευρώ 

Συνολική εκτιμώμενη 

δαπάνη συμπ/νου ΦΠΑ σε 

ευρώ 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 29.950,00 37.138,00 

Αμόλυβδη βενζίνη 6.646,00 8.241,04 

Σύνολο 36.596,00 45.379,04 

 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 “Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών”, του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ για το έτος 2021, με τη συμμετοχή των 

συστεγαζόμενων στον e-ΕΦΚΑ Φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3918/2011 άρθρο 

18, 4238/2014 άρθρο 21, 4310/2014 άρθρο 55.  

 

Σχετική η υπ΄αρ. ΑΑΥ Μ28 (ΑΔΑ: 65ΩΝ46ΜΑΠΣ-230 & ΑΔΑΜ: 21REQ008079676) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης του e-ΕΦΚΑ, δέσμευσης πίστωσης ύψους 45.380,00€ με ΦΠΑ, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, έτους 2021. 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων - επιβαρύνσεις: τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προμήθεια 

ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβαησης. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: 

Αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής 

λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης (κατά την ημερομηνία 

παράδοσης) της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης ΜΟΝΟ για το πετρέλαιο θέρμανσης δύναται να είναι και 

αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4257/2014. 

Η έκπτωση που θα κατακυρωθεί θα ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

A)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ 

 

1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
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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 και τις ΚΥΑ περί εγκρίσεως 

αποφάσεων του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002/10-10-2003 (ΦΕΚ 1531/Β΄/16-10-

2003), 468/2002/20-08-2003 (ΦΕΚ 1273/Β΄/05-09-2003), 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 

501/Β΄/29-02-2012) και 128/2016/28-11-2016 (ΦΕΚ 3958/Β΄/09-12-2016), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Ενδεικτικά, η ΚΥΑ 467/2002/10-10-2003 (ΦΕΚ 1531/Β΄/16-10-2003) αναφέρει, μεταξύ άλλων, 

τα εξής:  

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

πετρέλαιο εξωτερικής καύσης, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες 

εγκαταστάσεων θέρμανσης, σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου.  

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

ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ. 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.  

1.2. Υποχρεώσεις Προμηθευτή:  

Α) Ο Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει άδεια εμπορίας υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ή 

άδεια λιανικής εμπορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τον όρο «άδεια λιανικής 

εμπορίας» εννοείται η άδεια πρατηριούχου υγρών καυσίμων ή η άδεια πωλητή πετρελαίου 

θέρμανσης με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει με την τεχνική του προσφορά φωτοαντίγραφο 

της άδειάς του.  

Επίσης, ο Προμηθευτής πρέπει να έχει εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών 

εκροών, εφόσον αυτό προβλέπεται στην εν λόγω άδεια.  

Β) Ο Προμηθευτής με την τεχνική του προσφορά πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 

του Ν.1599/1986, όπου θα αναφέρει ότι θα διαθέτει μεταφορικά μέσα για τη διανομή του 

πετρελαίου θέρμανσης κατά την παραλαβή. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής διαθέτει 

αποθηκευτικούς χώρους πετρελαίου θέρμανσης, τότε στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει 

να αναφέρονται επίσης ο αριθμός, η συνολική χωρητικότητα και ο τόπος εγκατάστασης των 

δεξαμενών αποθήκευσης του πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν 

αναγράφονται στη σχετική άδεια. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 

χρειάζεται δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, θα πρέπει, επίσης, να το αιτιολογήσει με 

σχετική υπεύθυνη δήλωση.  
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Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία 

θα αναφέρονται οι αριθμοί των βυτιοφόρων οχημάτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, που διαθέτει, 

καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των ως άνω βυτιοφόρων οχημάτων. Με τη συγκεκριμένη 

υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνυποβάλλονται και φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας 

των εν λόγω οχημάτων.  

Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει επίσης, ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην 

οποία θα αναφέρει τα διυλιστήρια παρασκευής του πετρελαίου θέρμανσης και τον τόπο που 

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτών. 

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, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.  

2.2. Χημικός Έλεγχος  

Διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους εργαστηριακά. Ο χημικός έλεγχος μπορεί να 

ζητηθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής του e-ΕΦΚΑ 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 54/2015/12-02-2016 

(ΦΕΚ 462/Β΄/24-02-2016). Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του Βυτιοφορέα.  

3. Ειδικοί όροι  

3.1. 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 e-ΕΦΚΑ (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. Ο e-ΕΦΚΑ δεν αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες 

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

βυτιοφόρο ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην 

αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή.  

3.2. Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ, 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.  
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3.3. 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- ΦΕΚ 230/Α΄/02-10-2002 και υπ’ αρ. πρωτ. 91354/2017 Υπουργική 

Απόφαση- ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3080/Β΄/06-09-2017, όπως 

ισχύουν).  

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

3.4.1. 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 e-ΕΦΚΑ. Η παραλαβή της παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε ώρα 

που θα καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ μεταξύ 07:00–13:00.  

3.4.2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες 

διατάξεις και τα οριζόμενα στα άρθρα 206-209 του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν.  

4. Ποσοτικός έλεγχος:  

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

καταγραφή της ένδειξης του μετρητή του βυτιοφόρου να έχει καταγραφεί 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 υπ’ αρ. 91354/2017 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3080/Β΄/06-09-

2017).  

5. Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής  

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου 

θέρμανσης θα πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για τον 

σκοπό αυτό ανά Μονάδα του Φορέα, η οποία ελέγχει την διαδικασία παράδοσης του πετρελαίου 

θέρμανσης (παρουσία του Προμηθευτή) από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτιρίων 

του e-ΕΦΚΑ. 

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση 

άμεσης αντικατάστασης με δικά του έξοδα κάθε ποσότητας που δεν ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές.  

Η παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης θα 

πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής κατά την ημέρα παράδοσης. Αντικείμενο 

των εκάστοτε Τριμελών Επιτροπών Παραλαβής είναι: α) Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της 

παραγγελίας από τον Προμηθευτή (Τεχνικές Προδιαγραφές 3.4), β) Ποιοτικός Έλεγχος 

(Τεχνικές Προδιαγραφές 2) και γ) Ποσοτικός Έλεγχος (Τεχνικές Προδιαγραφές 4). Η Τριμελής 

Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα με τους 
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ελέγχους (μόνο μακροσκοπικό ή μακροσκοπικό και χημικό), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 208 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

6. Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται στο 100% κάθε τμηματικής παράδοσης, μετά 

την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και εφόσον 

τηρούνται τα εξής:  

Με κάθε παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, θα εκδίδεται δελτίο αποστολής και ακολούθως 

το τιμολόγιο ανά Υπηρεσία, σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του 

Προμηθευτή και την υπογραφείσα σύμβαση. Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται η ποσότητα του 

πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Τμήματος Παρατηρητήριων Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον συγκεκριμένο Νομό, η 

προσφερόμενη έκπτωση σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή και την υπογραφείσα 

σύμβαση, καθώς και η τελική αξία μετά την έκπτωση. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την 

υποβολή των τιμολογίων, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος 

Παρατηρητηρίων Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αντιστοιχούν στο 

πετρέλαιο θέρμανσης για τον συγκεκριμένο Νομό όπου βρίσκεται η έδρα της Υπηρεσίας του e-

ΕΦΚΑ, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 

γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο θέρμανσης).  

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την 

ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών. Η κάθε πληρωμή θα είναι στο 100% 

της αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα 

γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στο όνομα του 

Προμηθευτή.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του 

Ν.4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

B)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η προδιαγραφή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια καυσίμων 

κίνησης για την κάλυψη των αναγκών του e-ΕΦΚΑ.  
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Το υπό προμήθεια καύσιμο είναι αμόλυβδη βενζίνη (CPV: 09132100-4): Θα χρησιμοποιηθεί 

στους διαφόρους τύπους βενζινοκινητήρων, σχεδιασμένων να λειτουργούν με αμόλυβδη 

βενζίνη.  

Σχετική Νομοθεσία 

1. ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/2010/24-02-2012 

(ΦΕΚ 501/Β΄/29-02-2012) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 94/2012/03-05-2012 (ΦΕΚ 1507/ Β΄/04-05-2012 και διόρθ. 

σφάλμ. ΦΕΚ 2075/Β΄/04-07-2012) και ισχύει. 

2. ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 147/2015/27-01-2016 

(ΦΕΚ 293/Β΄/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων − αμόλυβδη βενζίνη − απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμών». 

3. KYA περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 76/2016/30-11-2016 

«Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ 4217/Β΄/28-12-2016 και διόρθ. σφάλμ. ΦΕΚ 

241/Β΄/02-02-2017), 

4. ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 77/2016 (ΦΕΚ 

4217/Β΄/28-12-2016) «Τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/2012) 

‘Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 

2009/30/ΕΚ’ με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 

2015/1513 που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την 

ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής». 

5. ΚΥΑ 54/2015/12-02-2016 (ΦΕΚ 462/Β΄/24-02-2016) «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης 

και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων». 

6. Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017 και διόρθ. σφάλμ. ΦΕΚ 3080/Β΄/06-09-2017). 

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
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2.1.1. Η παραγωγή, η διάθεση, η εμπορία, η κυκλοφορία και η διανομή των καυσίμων πρέπει να 

γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, με τον προβλεπόμενο τρόπο και τα προβλεπόμενα 

μέσα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

2.1.2. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια 

των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων κατά τη μεταφορά και παράδοση των καυσίμων, 

σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

2.1.1. Η παραγωγή, η διάθεση, η εμπορία, η κυκλοφορία και η διανομή των καυσίμων πρέπει να 

γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, με τον προβλεπόμενο τρόπο και τα προβλεπόμενα 

μέσα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

2.1.2. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια 

των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων κατά τη μεταφορά και παράδοση των καυσίμων, 

σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

2.2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ– ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ– ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι ιδιότητες του πετρελαίου diesel κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα 

ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: 

α) ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/2010 (ΦΕΚ 

501/Β΄/24-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την Οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 94/2012 (ΦΕΚ 1507/Β΄/04-05-2012 και διόρθ. σφάλμ. ΦΕΚ 

2075/Β΄/04-07-2012) και ισχύει, 

β) KYA περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 76/2016/30-11-2016 

«Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ 4217/Β΄/28-12-2016 και διόρθ. σφάλμ. ΦΕΚ 

241/Β΄/02-02-2017), 

γ) ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 77/2016 (ΦΕΚ 

4217/Β΄/28-12-2016) «Τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/2012) 

‘Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 

2009/30/ΕΚ’ με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 

2015/1513 που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την 

ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής». 

 

2.2.2. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 
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Οι ιδιότητες της αμόλυβδης βενζίνης (αφορά όλους τους τύπους οκτανίων) θα είναι αυτές που 

προβλέπονται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: 

α) ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/2010 (ΦΕΚ 

501/Β΄/24-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 94/2012 (ΦΕΚ 1507/Β΄/04-05-2012 και διόρθ. Σφάλμ. ΦΕΚ 

2075/Β΄/04-07-2012) και ισχύει, 

β) ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 147/2015/27-01-2016 

(ΦΕΚ 293/Β΄/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων − αμόλυβδη βενζίνη − απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμών», 

γ) ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 77/2016 (ΦΕΚ 

4217/Β΄/28-12-2016) «Τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/2012) 

‘Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 

2009/30/ΕΚ’ με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 

2015/1513 που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την 

ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής». 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η τροφοδοσία καυσίμων κίνησης για τα οχήματα της Υπηρεσίας θα γίνεται από τις 

εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, οι οποίες θα βρίσκονται σε απόσταση το πολύ έως δέκα (10) 

χλμ από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή Υπηρεσίας. Ο χρόνος τροφοδοσίας θα επιλέγεται 

κάθε φορά από την εκάστοτε Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

Για όλα τα έκτακτα περιστατικά, ακόμη και αν λαμβάνουν χώρα σε επίσημες αργίες, η 

παράδοση καυσίμων κίνησης θα είναι απρόσκοπτη και θα λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 24ώρου, εφόσον απαιτείται. 

4. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα: α) Να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της 

ποιότητας των παραδιδομένων καυσίμων κίνησης, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμφωνία με 

τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και τη σχετική νομοθεσία, μετά από σχετική 

διαδικασία δειγματοληψίας [σύμφωνα με την ΚΥΑ 54/2015/12-02-2016 (ΦΕΚ 462/Β΄/24-02-

2016)] και αποστολής δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο, β) 

Να διενεργεί έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και αδειών του πρατηρίου καυσίμων 

σχετικά με τη λειτουργία του σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί κάθε άλλο έλεγχο που προβλέπεται από τη Διακήρυξη. 

 

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
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Ο υποψήφιος Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

5.1. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή. 

5.2. Υπεύθυνη δήλωση ότι εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις του σύστημα εισροών εκροών 

σύμφωνα με τον Ν.3784/2009 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/07-08-2009), όπως ισχύει. 

5.3. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατήριου υγρών καυσίμων, που διαθέτει. 

5.4. Αναλυτική κατάσταση (ταχυδρομική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο πρατηριούχου, τηλέφωνο) 

των πρατηρίων, από τα οποία θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των υπηρεσιακών οχημάτων. 

5.5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Προμηθευτής θα βεβαιώνει την χιλιομετρική απόσταση της 

έδρας των πρατηρίων του από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή της Υπηρεσίας (ως 

εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα) για την οποία υποβάλλει προσφορά, με σαφή αναφορά των 

χιλιομέτρων. Οι εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 

έως δέκα (10) χλμ από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή Υπηρεσίας. 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό ανά Μονάδα του Φορέα και στην οποία θα συμμετέχει 

υποχρεωτικά ο οδηγός του εκάστοτε υπηρεσιακού οχήματος (επιβατικού, φορτηγού ή 

μοτοποδηλάτου) της Υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό – παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης υλικών) σύμφωνα με το άρθρο 

208 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Το Πρακτικό παραλαβής, της Τριμελούς Επιτροπής, θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο έντυπο 

Διαταγής πορείας και Δελτίο κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της Αριθμ. 

129/2534/20-01-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108/Β’ /04-02-2010). 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται στο 100% του συμβατικού τιμήματος, μετά 

την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής κάθε 

τμηματικής παράδοσης από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό ανά Μονάδα του Φορέα και στην οποία θα συμμετέχει 

υποχρεωτικά ο οδηγός του εκάστοτε υπηρεσιακού οχήματος της Διεύθυνσης ή του 

Υποκαταστήματος και εφόσον τηρούνται τα εξής: 

Με κάθε παράδοση του καυσίμου κίνησης, θα εκδίδεται το τιμολόγιο ανά Υπηρεσία, σύμφωνα 

με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και την υπογραφείσα σύμβαση. Στο 

τιμολόγιο θα αναγράφεται η ποσότητα και το είδος του καυσίμου κίνησης, η τιμή του Δελτίου 

Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητήριων Τιμών της Γενικής 
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Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για τον συγκεκριμένο Νομό, η προσφερόμενη έκπτωση σύμφωνα με την προσφορά 

του Προμηθευτή και την υπογραφείσα σύμβαση, καθώς και η τελική αξία μετά την έκπτωση. Ο 

Προμηθευτής υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, να 

επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αντιστοιχούν στα καύσιμα κίνησης για τον 

συγκεκριμένο Νομό όπου βρίσκεται η έδρα της Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, κατά την ημέρα 

παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού 

(καύσιμο κίνησης). 

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την 

ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών. Η κάθε πληρωμή θα είναι στο 100% 

της αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή κάθε Μονάδας. Η πληρωμή της αξίας του 

είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στο 

όνομα του Προμηθευτή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του 

Ν.4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 
 
 
            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
                                               e-ΕΦΚΑ/ Π.Υ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 
                                                      ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Της επιχείρησης 

…………………………………………………………………………………………….. ……………με 

έδρα …………………,…… οδός …..…………………………………………….αριθμός...…………. 

 

 

Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνες με 

τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του κράτους με αυτές των 

κρατικών διυλιστηρίων.  

 

     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                                     …………………….……… 

                                                                                                                                    

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

ΑΔΑ: ΨΜ1Χ46ΜΑΠΣ-ΗΞ7





58 

 

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 φορέα10  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: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – e-ΕΦΚΑ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100046172 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 2Ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης, Τρίπολη, τ.κ 
22132 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΠΙΠΕΡΗ ΦΑΝΗ 
- Τηλέφωνο: 2710391903,2710391942,2710391954 
- Ηλ. ταχυδρομείο: tm.synt.pysy.pelopon@efka.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.efka.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV) Συνοπτικός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των 
αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες αρμοδιότητας  της Π.Υ.Σ.Υ. 
Πελοποννήσου και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του ΠΕΔΥ και για την 
προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνης αμόλυβδης) για τα υπηρεσιακά οχήματα 
(επιβατικά) που ανήκουν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου 
για το οικονομικό ετος 2021. 

CPV: 09135100-5  «Πετρέλαιο θέρμανσης» 
CPV: 09132100-4  «Αμόλυβδη βενζίνη» 
 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 10 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: ΦΓ 1/21 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
10

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών 
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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 αρμόδιοι11 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο12: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
12

 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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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:  

 

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 

άλλους13; 

[] 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. 

[   ] 

 

                                                           
13

 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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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 ΦΟΡΕΩΝ14  

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. 

 

                                                           
14

  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.” 
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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).  

ΑΔΑ: ΨΜ1Χ46ΜΑΠΣ-ΗΞ7





64 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες15 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση16· 

2. δωροδοκία17,18· 

3. απάτη19· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες20· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας21· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων22. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου23 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 

                                                           
15

 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.  
16

 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). 
17

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
18

 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). 
19

 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. 
20

 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. 
21

 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”. 
22

 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.". 
23

 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 ) 
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αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]24 

Εάν ναι, αναφέρετε25: 

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): 

[……][……][……][……]26 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)27; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν28: [……] 

 

                                                           
24

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
25

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
26

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
27

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη 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)  
28

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατά εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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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 ασφάλισης29, 

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 αμετάκλητη 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 ;30 

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): 31 

[……][……][……] 

                                                           
29

 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).  
30

 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 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  
31

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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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 δικαίου32; 

[] 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: […….............] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα33; 

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:  

[..........……] 

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 συμφερόντων34, 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 

[] Ναι [] Όχι 

 

                                                           
32

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
33

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
34

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης35; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια36 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, 

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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

                                                           
35

 Πρβλ άρθρο 48. 
36

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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 

εγκατάστασής37; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

                                                           
37

 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. 
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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.  
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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: 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας38 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

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): 
[……][……][……] 

 

 

                                                           
38

 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.  
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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 
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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 αναφέρονται39, 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 δωρεάν40. 

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): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
40

 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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: e-Ε.Φ.Κ.Α. 

……………………………  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ................. για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 

………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… 

συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει 

ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 

παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΜ1Χ46ΜΑΠΣ-ΗΞ7





76 

 

                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που 

στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου και των συστεγαζόμενων 

υπηρεσιών του ΠΕΔΥ και για την προμήθεια καυσίμων κίνησης βενζίνης (απλής αμόλυβδης) για 

τα Υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που ανήκουν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ 

Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2021  

Επωνυμία: ………………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………... 

ΑΦΜ: 

………………………………………………………………………………………………. 

ΔΟΥ: 

………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο / email: …………………………………………………………………………… 
 
 

Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV:09135100-5) 

α/α Υπηρεσία  Διεύθυνση 

Εκτιμώμενη 

ποσότητα  σε 

λίτρα  

Προσφερόμενο 

ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

Προσφερόμενο 

ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 ΠΥΣΥ Πελοποννήσου -   

Περ/κή Διεύθυνση ΚΕΑΟ 

– Τοπική Διεύθυνση 

Αρκαδίας 

2ο χλμ 

Εθνικής Οδού 

Τρίπολης- 

Σπάρτης, 

Τρίπολη 

 

15000 
  

2 Αποκεντρωμένο Τμήμα 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

Μεγαλόπολης 

Νικηταρά 63 

Μεγαλόπολη 
 

1000 
  

3 B’ Τοπικό Υποκατάστημα 

Μισθωτών Αργολίδας 

25ης Μαρτίου 

45, Ναύπλιο 

 

2000 
  

4 Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα 

Μισθωτών Κορινθίας 

Εθν. 

Αντιστάσεως 

51, Κιάτο 

 

8500 
  

5 Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα 

Μισθωτών Κορινθίας 

Κύπρου 21Α, 

Κόρινθος 

 

4500 
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Καύσιμα κίνησης – Αμόλυβδη Βενζίνη (CPV: 09132100-4) 

α/α Υπηρεσία  Αριθμός 

Κυκλοφορίας 

Εκτιμώμενη 

κατανάλωση 

καυσίμων  σε 

λίτρα  

Προσφερόμενο 

ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

Προσφερόμενο 

ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Τοπική Διεύθυνση 

Αρκαδίας (2
ο 
χλμ Ε.Ο. 

Τρίπολης-

Σπάρτης,Τρίπολη) 

ΚΗΥ8667 1100   

2 Α’ Τοπικό Υποκατάστημα 

Μισθωτών Αργολίδας 

(Γούναρη 52, Άργος) 

ΚΗΥ8747 800   

3 B’ Τοπικό Υποκατάστημα 

Μισθωτών Αργολίδας 

(25ης Μαρτίου 45, 

Ναύπλιο) 

ΚΗΥ8660 600   

4 Περιφερειακό 

Υποκατάστημα 

Μισθωτών Μεσσηνίας 

(Φιλελλήνων 38, 

Καλαμάτα) 

ΚΗΥ8664 1000   

5 Τοπικό Υποκατάστημα 

Μισθωτών Λακωνίας 

(Γκορτσολόγου 137, 

Σπάρτη) 

ΚΗΥ8748 800   

 
* Συμπληρώνονται τα στοιχεία μόνο για το/τα τμήμα/τμήματα που ενδιαφέρεται ο προσφέρων 

να υποβάλει προσφορά 

 

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

Πρόσκλησης.  

Η προσφορά μου ισχύει για 6 μήνες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

 

Ημερομηνία 

……………………. 

Ο Προσφέρων 

Επωνυμία ….. Υπογραφή 
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