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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2018 

 
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012). 

2. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

υπ’αριθμ.249700/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης 

Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ4345/30.12.2016/τ.Β’). 

3. Την υπ’αριθμ.377/1-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΥΔ7Λ1-ΤΜ7) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 2018. 

4. Την υπ’ αριθμ. 285331/22.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΠΛΟΡ1Φ-8Ω3) απόφαση για τον 

έλεγχο νομιμότητας της με αριθμό 377/2017 Απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Πελοποννήσου «περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 2018 και έγκριση Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης 2018». 

5. Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφερειών. 
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6. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

7. To Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή  

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

9. Την υπ’ αριθμ. Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ, πρωτ. : 

11543/26.03.2013) περί : Ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών  

προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 

προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους 

προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. 

10. Τα υπ’ αριθ. 247311/48225/19-09-2018 και 247309/48223/19-09-2018 

πρωτογενή αιτήματα (ΑΔΑΜ: 18REQ003713911, 18REQ003713817) για την 

προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας. 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2429/27-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΝ397Λ1-8ΡΥ) απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης των 
σχετικών δαπανών και διάθεσης πιστώσεων 

12. Τις  υπ’ αριθμ. 2486/02-10-2018  (ΑΔΑ:7ΝΙΛ7Λ1-ΞΣΜ)  
(ΑΔΑΜ:REQ003842327) και 2487/02-10-2018 (ΑΔΑ: Ω49Ω7Λ1-59Ο) 
(ΑΔΑΜ:REQ003842330) αποφάσεις ανάληψης δαπάνης. 

13. Την υπ’ αριθμ. 3366/14-12-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Πελοποννήσου  με την έγκριση των όρων της διακήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού  

14. Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για 

την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας. 

 
Προσκαλεί 

 
όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές για την 

προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, των Δ/νσεων Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. 

Κορινθίας. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι τριάντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε 

ευρώ και δεκαέξι λεπτά του ευρώ  (30.645,16€) πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι επτά 

χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών του 

ευρώ (7.354,84€).  
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Είδος καυσίμου Αξία ΦΠΑ 24% 
ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ 

προϋπολογισμού 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης 
16.129,03 3.870,97 02.072.1512.0001 

Βενζίνη και 

πετρέλαιο κίνησης 
14.516,13 3.483,87 02.072.1512.0001 

ΣΥΝΟΛΟ 30.645,16 7.354,84  

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια από την ημερομηνία αυτής στο 

ΚΗΜΔΗΣ, με τη δυνατότητα παράτασης κατά έξι (6) μήνες.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις %, που υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους τη μέρα της παράδοσής του, η οποία 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την υποβολή έγγραφων 

προσφορών στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 

(Κροκιδά 2, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131), ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από 

την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης αναρτάται η 

διακήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

www.ppel.gov.gr. 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  

Τμήμα Γραμματείας 

Δ/νσης  

Διοικητικού - 

Οικονομικού 

Κροκιδά 2, Κόρινθος, 

Τ.Κ. 20131 

31/12/2018 

 

11:00 π..μ. 

07/01/2019 

 

10:00 π.μ. 

Διοικητήριο Π.Ε. 

Κορινθίας 

Αίθουσα πρώην 

Νομ/κού Συμβουλίου 

1ος όροφος 
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Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την παραπάνω 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να 

αποσφραγιστούν.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών που είναι 

εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης 

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με το αρ.25 

του Ν.4412/16 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω γ περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς συμφωνίες ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από TRYFON
CHOUSELAS
Ημερομηνία: 2018.12.19 07:24:17 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1. Συνοπτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) για 

την κίνηση των οχημάτων και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων όπου στεγάζονται 

υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας , των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης και του Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Κορινθίας. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

 

Α/Α CPV Είδος 

1 09132000-3 Βενζίνη 

2 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός πετρελαιοειδών 

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι τριάντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε 

ευρώ και δεκαέξι λεπτά του ευρώ  (30.645,16€) πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι επτά 

χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών του 

ευρώ (7.354,84€). 

ΤΜΗΜΑ 
Είδος 

καυσίμου 
Αξία ΦΠΑ 24% 

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ 

προϋπολογισμού 

1 
Πετρέλαιο 

θέρμανσης 
16.129,03 3.870,97 02.072.1512.0001 

2 

Βενζίνη και 

πετρέλαιο 

κίνησης 

14.516,13 3.483,87 02.072.1512.0001 

 ΣΥΝΟΛΟ 30.645,16 7.354,84  

 

Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε δύο (2) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για 

ένα ή και περισσότερα τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να 

ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2). 

18PROC004225019 2018-12-19



 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια από την ημερομηνία αυτής στο 

ΚΗΜΔΗΣ, με τη δυνατότητα παράτασης κατά έξι (6) μήνες.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής αποκλειστικά. 

Άρθρο 2. Δημοσιότητα, προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 

διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την υποβολή έγγραφων 

προσφορών στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 

(Κροκιδά 2, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131), ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από 

την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης αναρτάται η 

διακήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

www.ppel.gov.gr. 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  

Τμήμα Γραμματείας 

Δ/νσης  

Διοικητικού - 

Οικονομικού 

Κροκιδά 2, Κόρινθος, 

Τ.Κ. 20131 

31/12/2018 

 

11:00 π..μ. 

07/01/2019 

 

10:00 π.μ. 

Διοικητήριο Π.Ε. 

Κορινθίας 

Αίθουσα πρώην 

Νομ/κού Συμβουλίου 

1ος όροφος 

 

Άρθρο 3. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 
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 Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

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 

 

Άρθρο 4. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΤΕΥΔ 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 
δικαιολογητικά 

 

Άρθρο 5. Παροχή διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στην υπηρεσία 

εγγράφως και εάν δεν έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες πληροφορίες εντός  έξι (6) 

ημερών από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να 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. 

Άρθρο 6. Λόγοι Αποκλεισμού 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του 

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

1) Έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα παρακάτω αδικήματα: 

a) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 
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b) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης 

περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην 

παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

c) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η 

οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’48). 

d) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

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

απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

e) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’166). 

f) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας των ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 

και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 

4198/2003 (Α’215). 

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 
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του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και 

προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

 

2) Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή  βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

3) Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

4) Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016. 

5) Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης. 

6) Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

7) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα 

που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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8) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν 

παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

9) Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν 

παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

10) Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

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

4412/2016. 

11) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον 

μέλος της. 

 

Κατά τα λοιπά όσον αφορά τον αποκλεισμό ισχύουν οι παρ.5 έως 9 του αρθ.73 του 

Ν.4412/16. 

Άρθρο 7. Απόρριψη προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

1. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν.4412/16 

ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 

υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

2. Η οποία περιέχει 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 της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

3. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή 

από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

18PROC004225019 2018-12-19



 

4. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν 

επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της 

σύμβασης. 

5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές, στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων 

με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

6. Προσφορά υπό αίρεση. 

7. Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

 

 

Άρθρο 8. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Στάδια αποσφράγισης 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά, ανά φύλλο. 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 και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
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αποσφραγισθεί κατόπιν νέας πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 

2. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και 

συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 

γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 

των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα 

ως άνω στάδια 1 και 2 οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

4. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Εκδίδεται μία 

απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων 

και κατά αυτής χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

1) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν 

υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει 

ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 
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προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε 

σχέση με τις λοιπές.  

2) Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 

ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 

αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα 

της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν 

επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

3) Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 

μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 

μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 

δημόσιας σύμβασης.  

4) Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

Άρθρο 9. Κατάρτιση   και υποβολή   προσφορών 
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1. Οι προσφορές θα συνταχτούν στην ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να 

έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στη 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη η διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε  αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

2. Θα περιέχονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του 

προσφέροντος και τον τίτλο του διαγωνισμού και θα πρέπει να έχουν 

περιέλθει στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 

Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κροκιδά 2 στην Κόρινθο 

(Διοικητήριο) έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών. 

3. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της 

ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον 

χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.  

4. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.   

 

Άρθρο 10. Περιεχόμενο προσφορών 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και οι σφραγισμένοι υποφάκελοι πρέπει 

να φέρουν τις παρακάτω ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 

Αριθ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 17/2018. 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα 

Κορινθίας 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 31/12/2018 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος)  ο 

οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα στοιχεία του 

υποψηφίου- συμμετέχοντα. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής:  

Α. υποφάκελος, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 της παρούσας.  

Β. υποφάκελος, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος αυτός θα 

περιλαμβάνει την έγγραφη οικονομική προσφορά από την οποία θα προκύπτει η 

τιμή συνολικά για τα προσφερόμενα είδη, το ποσοστό Φ.Π.Α. και ο χρόνος ισχύος 

της προσφοράς, 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν τα εξής 

δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ). Το ΤΕΥΔ της 

παρούσας (Παράρτημα IV) συμπληρώνεται, μονογράφεται κατά φύλλο, 

υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

1. Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή. 

2. Τα υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά 

περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως 

φαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ της παρούσας. 

3. Από το μέρος IV συμπληρώνεται μόνο το μέρος Α: Καταλληλότητα. 

4. Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον 
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τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν 

απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Επισημαίνεται ότι: 

1. Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να 

συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.  

2. 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. 

3. 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.  

4. Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε 

όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.   

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

 Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 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 

ΙV.  

 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

 Η 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 άρθου 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. 

 Συμπλήρωση μέρους IV ως προς τα Τμήματα  Α και Β 

Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  «Τεχνική προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνουν. 

 

Στον   (υπό)   φάκελο  «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται  τα κάτωθι: 
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a) Πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, από 

την οποία θα προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη τηρούν όλες τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης. 

b) Όσα έγγραφα και πιστοποιητικά προκύπτουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας Τεχνικής Προσφοράς. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει όλα τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16), και πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με 

ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία: 

α) Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη 

Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η 

συμμόρφωση με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση συνεργασίας του ενδιαφερόμενου 

με τρίτο πρατηριούχο εντός της Κορίνθου και τα ευρύτερα όριά της, ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού 

υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον τρίτο ενδιαφερόμενο ή 

με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του συνεργαζόμενου πρατηριούχου 

ότι αποδέχεται τη συνεργασία με τον υποψήφιο ανάδοχο για τη σύμβαση που 

θα προκύψει από τη δημοπρασία και ότι αυτός αποδέχεται τους όρους της 

σχετικής διακήρυξης.. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει το 

προσφερόμενο προϊόν ανά είδος με πλήρη αναφορά στην ονομασία ή κωδικό 

που χαρακτηρίζει το προϊόν. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται και η 

εταιρεία κατασκευής του προσφερόμενου είδους, εφόσον ο οικονομικός 

φορέας δεν κατασκευάζει τα ζητούμενα είδη σε δικό του εργοστάσιο. 

γ) Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών ή άλλο σχετικό έγγραφο (πχ. prospectus) 

της κατασκευάστριας εταιρείας για τα προσφερόμενα είδη, όπου θα 

αναφέρονται οι ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές. Δεν θα γίνουν δεκτές 
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απλές βεβαιώσεις των οικονομικών φορέων. Τα κατατιθέμενα δελτία τεχνικών 

χαρακτηριστικών, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον 

εκδότη τους (κατασκευαστή). 

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα στα δελτία τεχνικών 

χαρακτηριστικών στοιχεία είναι αληθή. 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

c) Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και θα περιλαμβάνει την τιμή του 

προς προμήθεια είδους με ενσωματωμένο το ποσοστό έκπτωσης % επί της 

νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους 

την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα 

Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας 

Κορινθίας για τα είδη των Τμημάτων. Το υπόδειγμα του πίνακα  Οικονομικής 

Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή 

απορρίψεως, για τα προσφερόμενα είδη και τα χαρακτηριστικά αυτών, όπως 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση της προμήθειας μέχρι και 

στον τόπο παράδοσης, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται. 
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Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 

χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 

πέντε. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίδεται τιμή για την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται. 

 

Άρθρο 11. Χρόνος παράδοσης - Τρόπος πληρωμής 

 

Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται με τυποποιημένο έντυπο του τμήματος 

Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κορινθίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα παραδίδεται στον Προμηθευτή ή θα 

αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Στο έντυπο παραγγελίας θα περιγράφονται τα είδη και οι ποσότητες που τους 

αντιστοιχούν, με τις όποιες διευκρινήσεις (π.χ. αλλαγή τόπου παράδοσης).  

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να εκφορτωθούν και παραδοθούν με ευθύνη, 

μέριμνα και δαπάνη του Προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις που θα υποδεικνύει κάθε 

φορά το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Κορινθίας.  

Η παράδοση του προς προμήθεια υλικού θα γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από 

την ημέρα της παραγγελίας. 

Η παραλαβή θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή η οποία θα πραγματοποιείται με τη 

σύνταξη από την αρμόδια Επιτροπή σχετικού Πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης και 

για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα. Εάν και οι προθεσμίες 

αυτές παρέλθουν άπρακτες ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος.  

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει το υλικό ή 

παρατηρηθούν καθυστερήσεις παραδόσεως του υλικού η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον 
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προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον 

προμηθευτή τις από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά από την Π.Ε. 

Κορινθίας,  ανάλογα με τις εκάστοτε παραγγελίες και μετά την οριστική παραλαβή 

των προμηθευόμενων κάθε φορά ειδών. 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 

ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

 

Κατά την πληρωμή θα γίνονται ενδεικτικά οι παρακάτω κρατήσεις ή σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία: 

α. Κράτηση φόρου εισοδήματος 4 %, 

β. Κράτηση 0,06% και επ’ αυτού 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου βάσει του 

Ν.4412/2016 και κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

 

Άρθρο 12. Αποσφράγιση-αξιολόγηση προσφορών 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά 
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συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά 

την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού. 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. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 

28/2015 (Α'34).   

 

Άρθρο 13. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση 

 

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

η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

τη σχετική ειδοποίηση υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

15. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

16. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης 

κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου.  
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17. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

18. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, 

με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμα τους. Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας 

αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

19. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: 

 Φ.Ε.Κ. σύστασης ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα Φ.Ε.Κ. 

στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή 

επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχουν). 

 Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ.  

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

και τις μεταβολές του. 

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου. 

Σημείωση: Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 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. 

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω 

δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 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).  
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Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στο Τμήμα Γραμματείας 

της Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»  

2. Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Διεύθυνση  Διοικητικου Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Κροκιδά 2 Κόρινθος 20100 

3. Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Πρόσκλησης. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, 

Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω 

έγγραφα και δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Η 

κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός 

δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από 

τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. 
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Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Σημείωση: Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από 

τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί η προμήθεια, 

να υποβάλλουν ενημερωμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 14. Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής 

 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 

ορίζονται στην παρούσα, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για το σκοπό αυτό, τα δικαιολογητικά 

και στοιχεία που υποβάλλονται από τους προσφέροντες, εκτός εάν ορίζεται άλλως 

στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας, τόσο κατά το πρώτο στάδιο (κατάθεση 

προσφορών) όσο και κατά το στάδιο της κατακύρωσης, πρέπει να φέρουν 

ημερομηνία όσο το δυνατόν πλησιέστερη του χρόνου υποβολής τους 

(μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της διακήρυξης στην περίπτωση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής ή της έγγραφης ειδοποίησης στην περίπτωση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης). 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν 

δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσφέρων μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για 

οψιγενείς μεταβολές δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του προμηθευτή. 
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Άρθρο 15. Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 

να αποφασίσει:  

α) Κατακύρωση του συνόλου του έργου. 

β) Κατακύρωση μέρους του έργου, σε ποσοστό που ανέρχεται έως 15% στην 

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 50% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας.  

γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για τμήματα ή και 

για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαπραγμάτευση 

των άρθρων 29 και 32 του Ν. 4412/2016 εφόσον πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις αυτών. 

δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για 

τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού. 

ε) Ακύρωση μερικώς της διαδικασίας ή αναμόρφωση του αποτελέσματός της ή 

επανάληψή της, σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η επανάληψη 

λαμβάνει χώρα από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 16. Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού -  υπογραφή σύμβασης 

 

Η απόφαση κατακύρωσης θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε 

προσφέροντα. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η πάροδος των 

προθεσμιών άσκησης ενστάσεων του αρθ.127 του Ν.4412/16. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών 
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από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης, για την υπογραφή της 

σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η σύμβαση, υπογράφεται και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη.   

Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, η 

σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, 

έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο 

μειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια.  

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος.  

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν 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. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων 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. 
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Άρθρο 17. Κήρυξη ανάδοχου έκπτωτου 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού: 

 αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει 

οριστεί. 

 αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της Υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 

κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 18. Ενστάσεις 

 

Ένσταση υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

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

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

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα και στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 19. Εγγυήσεις συμμετοχής-καλής εκτέλεσης 

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Οι συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

εγγυητική συμμετοχής ποσοστού 1% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας άνευ ΦΠΑ 

tτου τμήματος για το οποίο συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

α) Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού 

του ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της 

σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά δύο μήνες του συμβατικού χρόνου.  

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ)  Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

δ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

α)  Την ημερομηνία έκδοσης. 

β)  Τον εκδότη. 

γ)  Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

18PROC004225019 2018-12-19



 

δ)  Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε)  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ)  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του μεταφορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ)  Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού (για εγγύηση συμμετοχής) 

ή τον αριθμό της σχετικής σύμβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης)  

η)  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

θ)  Την υποχρέωση από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της 

εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ι)  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

κ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 

της εγγύησης, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνεται πριν από την ημερομηνία 

λήξης της εγγύησης.  

λ)  Την ημερομηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων, όπως ορίζονται στην 

παρούσα. 

μ) Στην περίπτωση ένωσης μεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη – μέλη τα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, που κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης που απαιτούνται για την 

κίνηση των οχημάτων καθώς και για τη θέρμανση των κτιρίων τα όπου 

στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας και των λοιπών υπηρεσιών για τις 

οποίες διενεργείται ο εν λόγω διαγωνισμός, θα είναι σύμφωνες με την παρακάτω 

περιγραφή και χωρίς προσμίξεις με νερό ή άλλο καύσιμο, όπως άλλωστε ορίζονται 

από τα αρμόδια όργανα του κράτους. 

Τονίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα 

από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η 

ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές. 

 

1. Αμόλυβδη βενζίνη 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα 

περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη 

βενζίνη θα προσφέρεται με το φυσικό της χρώμα χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε 

χρωστικής. Αυτή θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 147/2015/16 

απόφασης των Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών – 

Περιβάλλοντος και ενέργειας (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) περί : Καυσίμων αυτοκινήτων 

- αμόλυβδης βενζίνης -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. 

2. Πετρέλαιο θέρμανσης 

Θα είναι μίγμα αποσταγμένου πετρελαίου και μπορεί να περιλαμβάνει και 

πρόσθετα για βελτίωση της απόδοσης. Θα είναι χρώματος κόκκινου με 

πετρελαιοειδή οσμή. Οι διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου 

θέρμανσης καθώς και οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου της κηροζίνης 

θέρμανσης περιγράφονται στο ΦΕΚ 1273/Β/5-9-2003 (οι υπ’ αριθμ. 468/2002/2003 

και 469/2002/2003 ΚΥΑ). Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 

θέρμανσης καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 467/2002/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1531β/16-10-

2003). 

18PROC004225019 2018-12-19



 

3. Πετρέλαιο κίνησης 

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δε θα 

περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα των προβλεπομένων. 

Οι υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόν πυρολύσεως ή 

και μίγματα αυτών σε σωστές αναλογίες. Το πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην 

κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα, την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. 

Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης περιγράφονται 

στην υπ’ αριθμ. 355/2000/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 410Β/11-4-2001). 

Το πετρέλαιο θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται: 

α) Στην υπ’ αριθμ. 76/2016/16 ΚΥΑ των Υπ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016-

Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 241 Β/2-2-17) περί : Πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) 

που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. 

β) Στην υπ’ αριθμ. 316/2010/12 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών - Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής – Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) : 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 υπ’ αριθμ. 77/2016/16 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016) 

περί : Τροποποίησης 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». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την αριθμ. 17/2018 διακήρυξη  

Α/Α 
Τμήματος 

Είδος 
Πομήθειας ς 

Μονάδα 
μέτρησης 

(lt)  

Ποσότητα Τιμή καυσίμου 
(βάσει Δ/νσης 

Ανάπτυξης) 

Προσφερόμενο 
ποσοστό 

έκπτωσης 

Τιμή με την 
έκπτωση  

Συνολική αξία 

1 Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

      

2 Βενζίνη 
αμόλυβδη 

      

3 Πετρέλαιο 
κίνησης 

      

..        

  

 

Ημερομηνία ………………. 
 

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα) 

Ισχύς προσφοράς: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 (Τόπος/ημερομηνία)………………………………… 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………………………… 
Κατάστημα……………………………………..  
(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) 
 
Ημερομηνία έκδοσης................................. 
ΕΥΡΩ........................................................ 
 
ΠΡΟΣ: 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  
ΕΥΡΩ ................. 
 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............................................ υπέρ 

………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός ………………………… 

ΑΦΜ……………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών (1) 

…………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας εταιρειών), για τη συμμετοχή του/της 

…………………………………………….στον διενεργούμενο διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 17/2018 προκήρυξή σας για την«προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου 

θέρμανσης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας» 

 - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 

ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την 

δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
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χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 

υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.  

- Η παρούσα ισχύει για τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της κατατεθειμένης 

προσφοράς. 

- Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης: …………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης:…………………………………………………………………… 

Προς την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 

 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 

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

και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός ………………………… (ή σε 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) 

……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας εταιρειών), μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ ……………………………………………… στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την 

πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του 

οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που 

πηγάζει από την σύμβαση για την «προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου 

θέρμανσης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας» 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς 

αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης 

σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

18PROC004225019 2018-12-19



 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 

όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

  Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

& Δανείων θα πρέπει να διατυπώνεται ο όρος: 

«Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν 

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  

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 φορέαi  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: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5012] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΡΟΚΙΔΑ 2 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20131 

- Αρμόδιοι για πληροφορίες:  Παναγοπούλου Ελίνα  

- Τηλέφωνο: 2741360640  

- Ηλ. ταχυδρομείο: promith@pekorinthias.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ppel.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΑΙΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 38.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 
 
 

 CPV: 09132000-3 (Βενζίνη), 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης) 

 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει):17/2018 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης:  
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

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 κατάλογο
iv

: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

18PROC004225019 2018-12-19



 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, 

για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 

όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 

του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

vii
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

 δωροδοκία
ix,x

· 

 απάτη
xi

· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

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 
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εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

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 ;
xxii

 

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): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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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 

συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxx

 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 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxi

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α 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 εγκατάστασής
xxxii

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: 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: 

1) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] (Συμπληρώνεται ο αριθμός 

κυκλοφορίας οχημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά 

πετρελαίου θέρμανσης) 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxxiii

 το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

 

18PROC004225019 2018-12-19



 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 

απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxxxiv, αναφέρετε για 

το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xxxv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xxxvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση 

των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxviii

. 

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 Δήλώσης 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): [……]    

 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
  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 
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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.” 

vii
 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.  

viii
 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). 

ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

x
 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). 

xi
 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. 

xii
 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. 

xiii
 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”. 

xiv
 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.". 
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xv

 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 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi
 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).  

xxii
 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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 
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xxx

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 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. 

xxxiii
 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.  

xxxiv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xxxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxviii 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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