
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Καλαμάτα,  30  Ιουλίου  2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

   Αριθ. Διακήρυξης :3/2019 
 

Ταχ. Δ/νση:  Διοικητήριο 

Ταχ. Κώδικας :  24131 

Πληροφορίες : Δ. Καραΐσκου 

Τηλέφωνο : 27213 61404 

FAX :  27210 24201 

Ε- mail: dkaraiskou@na-messinias.gr 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «Προμήθεια υγρών καυσίμων 

κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο 

κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης για τις 

ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων 

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας»    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%): 

Αμόλυβδη Βενζίνη (CPV: 09132100-4): 23.000,00 € 

Πετρέλαιο Κίνησης (CPV: 09134200-9): 23.000,00 € 

Πετρέλαιο Θέρμανσης(CPV: 09135100-5): 20.000,00 €  

Συνολικός προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 66.000,00 €  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ & 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ           

     ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                        

          ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                     ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 Ψαρών 15, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131 

12/08/2019 Δευτέρα 15:00  
Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού 

Τμήμα Γραμματείας  
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ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ             ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία 

 

Ημέρα 

 

Ώρα 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 Ψαρών 15, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131 

13/08/2019 Τρίτη 11.00 π.μ.  *  Αίθουσα Π. Φωτέας ( 4ος όροφος ) 

 

* Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι προσφορές μπορούν να 

κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από 

ώρας 10.30 π.μ. μέχρι τις 11.00 π.μ.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ)». 

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

5. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις – 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

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

6. Τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/09-05-2013) άρθρο πρώτο παρ. Ζ «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

7. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

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

διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του N.4071/12.  

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου»,   όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

11. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/τ. Α/5-8-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».  

12. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

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

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

13. Την υπ’ αριθ. 1932/2019 (ΑΔΑ: ΩΥΥ17Λ1-ΡΩΑ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
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διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 66.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 

την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. 

14. Την με αριθ. πρωτ. 151503/32052/31-05-19 (ΑΔΑ: ΩΘΞ47Λ1-ΤΝΨ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2138 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

15. Την με αριθ. πρωτ. 151491/32048/31-05-19 (ΑΔΑ: 6ΚΕΩ7Λ1-64Ρ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2137 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

16. Την υπ’ αριθ. 2704/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΘ07Λ1-Γ2Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ, για την προμήθεια υγρών καύσιμων 

κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη  & πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης για 

την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 66.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό 

θετικής έκπτωσης ή το μικρότερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό αρνητικής 

έκπτωσης δίχως αυτό να υπερβαίνει το 5% ανά τμήμα, υπολογιζόμενο επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης 

του κάθε είδους όπως αυτή καθορίζεται από Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας , ειδικό φορέα 

5072 , ΚΑΕ 1511 και 1512. 

1. Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο ( 2 ) Τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία 

μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά και τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στο 

Παράρτημα Β’ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13/08/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης (Ψαρών 15 - Διοικητήριο, 

4ος όροφος στην Αίθουσα Π. Φωτέα). 

3. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με τους τρεις (3) κάτωθι τρόπους : 

Α. Με  κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αυτοπροσώπως (Ψαρών 15, 

Καλαμάτα , 4ος όροφος). 

Β.  Με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier . 

Γ. Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, την ημέρα 

διενέργειάς του, ήτοι στις 13/08/2019 και από ώρας 10.30 π.μ. (ώρα έναρξης 

επίδοσης/παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα λήξης της 

επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 

την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. 

Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής με 
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προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 

δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.  

 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο 

(περιπτώσεις Α και Β ως άνω), οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι και τις 12/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Η 

υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή  τους.  

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως μη 

κανονικές. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

4. 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 τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε : 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 

καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 

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

παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

7. Η διάθεση της παρούσης Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της, γίνεται στα 

γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Τ.Κ. 24131, 4ος όροφος, 

Τμήμα Προμηθειών (γραφείο 404) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε 

με courier. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά 

του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω 

στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 

συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο δεύτερο εδάφιο 

δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 

εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 

τους στον ενδιαφερόμενο.  

8. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν με 

έγγραφο στην Π.Ε. Μεσσηνίας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές 

κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παρεληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

του Ν. 4412/2016 είναι τα ακόλουθα : 

α) Η  παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματά της τα οποία είναι :  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄  ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

β) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

10.  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της 

καταχωρήθηκε: 

 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 Στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  

www.ppel.gov.gr  

11.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : 

α) Τους όρους της παρούσης διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων και των  

Παραρτημάτων της. 

β)  Τις διατάξεις του  Ν. 4412/16. 

γ)  Συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 

http://www.ppel.gov.gr.............gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του αντικειμένου 

του διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε από τα δύο (2) τμήματα όπως αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης, καθώς η κατακύρωση θα γίνει ανά 

τμήμα. 

Προσφορές που δεν θα αφορούν το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος στο οποίο 

συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.  

2. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 

στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

3. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής μονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτών.  

4. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο (ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ) 

στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

Ψαρών 15 ( Διοικητήριο), Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, 4ος Όροφος 

 ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ :    …….……………………………………………………………  

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος) 

 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου 

θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Μεσσηνίας» 

Αριθμός Διακήρυξης : 3/2019 

 

5. Ο κύριος φάκελος προσφοράς περιέχει τους ακόλουθους δύο (2)  

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ :  

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

όπου τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και 

στοιχεία όπως περιγράφονται στο 2ο  άρθρο  της παρούσης. 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος 

περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο 3ο άρθρο της 

παρούσης. 

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

 

6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 
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έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την 

ένδειξη ‘’πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’.  Σε αντίθετη περίπτωση δύνανται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον 

υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τα παρακάτω : 

α.  Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έως  δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016, “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του 

Παραρτήματος Δ΄ της παρούσης.  

β. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησής του 

ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου, από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/α πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν νόμιμα με την υπογραφή του/ς το 

νομικό πρόσωπο καθώς και τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΔ :  

 Το ΤΕΥΔ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς 

προς προκαταρκτική απόδειξη ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

διαγωνισμό.  

 Το μέρος Ι του ΤΕΥΔ είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα 

υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα κατά περίπτωση.  

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα της σύμβασης το οποίο υπερβαίνει το ποσοστό 

του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 

υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος III του 

ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Εφόσον το τμήμα της σύμβασης 

που προτίθεται να αναθέσει με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει το 30% 

της συνολικής αξίας της σύμβασης , οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και 

Β του Μέρους ΙΙ και του Μέρους III δεν παρέχονται . 

 Το υπόδειγμα  ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ΄, διατίθεται και σε επεξεργάσιμη 

μορφή (αρχείο .doc) στον διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής: 

www.ppel.gov.gr 

 Οδηγίες συμπλήρωσης του Τ.Ε.Υ.Δ. δίνονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 και 

23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατή, με μόνη 

την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού  οργάνου του ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος 

http://www.ppel.gov.gr/
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του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της  προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2. Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή 

ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση (πλην των νομιμοποιητικών εγγράφων). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.   Στο φάκελο ΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ εσωκλείεται η συνταγμένη επί ποινή 

αποκλεισμού οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄. 

Στο έντυπο του παραρτήματος θα αναγράφεται το ΑΚΕΡΑΙΟ ποσοστό της 

προσφερόμενης έκπτωσης για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 

2.  Tο ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς όμως να υπερβαίνει 

το 5% . 

3.  Η προσφερόμενη έκπτωση θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

4.  Μειοδότης(ες) θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο κατά απόλυτη 

τιμή ποσοστό θετικής έκπτωσης ή το μικρότερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό αρνητικής 

έκπτωσης δίχως αυτό να υπερβαίνει το 5% ανά τμήμα, υπολογιζόμενο επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του κάθε 

είδους όπως αυτή καθορίζεται από Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Μεσσηνίας εφόσον καλύπτονται οι όροι του διαγωνισμού και δεν 

υπερβαίνονται οι επιμέρους προϋπολογισμοί.  

5. Ο μέγιστος αριθμός  μειοδοτών είναι  δύο (2) . 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Εφόσον στην προσφορά δεν αναγράφεται ΑΚΕΡΑΙΟ ποσοστό έκπτωσης ή δεν 

προκύπτει με σαφήνεια, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Η προσφερόμενη έκπτωση θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων. Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

5. Προσφορά 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 την συμπλήρωσή της 

σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης διακήρυξης,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Προσφορά υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Προσφορά η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές απορρίπτεται. 

8. Προσφορά 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 6 της παρούσας, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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9. Προσφορές που δεν θα αφορούν το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος στο οποίο 

συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.  

10. Προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται 

από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

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

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα 

ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η ανωτέρω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα σήμανσης και 

συσκευασίας του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, 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. 4250/14, 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 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 δημόσια σύμβασης. 

4. 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 
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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 προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

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

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες 

προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :  

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

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

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

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

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

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

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

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

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

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

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

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

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

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

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

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

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

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

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

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

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

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

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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,  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας ο οποίος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία .  

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

3.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

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

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
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πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

περιπτώσεις της παραγράφων 1 , 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 

5.  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 

να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 

του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

6.  Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται 

ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 , η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 

την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

7.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων 

κατηγορίας Α' σε ισχύ ή να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών 

καυσίμων σε ισχύ. Για την υποβολή προσφοράς για το Τμήμα 2 (πετρέλαιο 

θέρμανσης) γίνεται εναλλακτικά δεκτή και η άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή 

πετρελαίου θέρμανσης σε ισχύ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

1. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή αναδόχου του διαγωνισμού, 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη στα Γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας (4ος όροφος 

στην αίθουσα Π. Φωτέας, Ψαρών 15 - Διοικητήριο, Καλαμάτα), παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων τους. Προσφορές που 

υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
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δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσμες.  

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση του 

διαγωνισμού. 

2. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

i. Η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς και τον φάκελο των 

δικαιολογητικών  συμμετοχής κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο.  

ii.  Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή 

έλεγχο της πληρότητας και νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

συμμετοχής.  

iii. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων, για όσες προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως 

άνω στάδιο, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 

διακρατούνται μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την 

ως άνω διαδικασία. Η αρμόδια επιτροπή αφού μονογράψει τις οικονομικές 

προσφορές, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές.  

iv. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το παραπάνω όργανο συντάσσει και 

υπογράφει σχετικό πρακτικό, πλήρως αιτιολογημένο, στο οποίο καταγράφει τον 

έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις 

τιμές των αποδεκτών προσφορών, συντάσσει πίνακα τελικής κατάταξης των 

διαγωνιζομένων με βάση τη χαμηλότερη τιμή και εισηγείται την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

v.  Το ανωτέρω πρακτικό υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Μεσσηνίας και    

διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

vi. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 

προσφέροντες. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 13 

της παρούσας.  

3. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 

συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 

προσφοράς  που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν 

ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 

διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με 

το άρθρο 6 της παρούσας. 

5. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

6. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
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7. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2012 

(Α΄34).  

8. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών 

ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: 

α) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την 

αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του 

μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά 

σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 

ημέρες. 

β)   Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων 

ημερών. 

γ) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες. 

δ)  Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη 

πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά 

διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

ε) Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

9. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν  

διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες 

διατάξεις. 

10. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της 

διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το 10ο άρθρο της παρούσας και την 

ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το 

Τμήμα Προμηθειών τον καλεί με έγγραφη ειδοποίηση η οποία του παραδίδεται με 

βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α’290), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:  

α) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 8 

της παρούσας, απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16. 

β)  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της  παρ. 2  του άρθρου 

8 της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1_2nd
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ΑΔΑ: Ψ0Φ87Λ1-ΣΤΣ



 

Σελίδα 15 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας, 

πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

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

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:   Για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού έχει ενεργοποιηθεί στην 

πύλη του  ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και 

αυτοματοποιημένης απάντησης την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες.  

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του πιστοποιητικού από τη Δ/νση Προγρ/σμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, λόγω μη ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας υλοποίησης της λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, οι οικονομικοί φορείς 

καταθέτουν Yπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν εκδοθεί 

πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος τους σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής. 

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 1 του άρθρου 9 της παρούσας, 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το 

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

τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το 

οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 

τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. 

ε)  Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας, επικυρωμένο 

αντίγραφο της άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α ή της 

άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας 

πωλητή πετρελαίου θέρμανσης  κατά περίπτωση. 

2.  Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της 

παρούσης και την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της παρούσης, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 8 και την 

παράγραφο 2 του άρθρου 9 της παρούσης,  εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 

εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
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ΑΔΑ: Ψ0Φ87Λ1-ΣΤΣ



 

Σελίδα 16 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της 

παρούσης, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

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

τους,  

δ)  οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Γενικές επισημάνσεις ως προς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης:  

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 19 και 96 

του Ν.4412/16. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

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

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α' 188).  

 Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκομίζονται εντός 

σφραγισμένου φακέλου που φέρει τις εξής ενδείξεις : 

 

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Ψαρών 15 (Διοικητήριο), Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, 4ος Όροφος 

- ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - 

ΑΠΟ :    …….………………………………………………………………………………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων 

κίνησης  και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων 

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας» 

Αριθμός Διακήρυξης : 3/2019 

 

4.  Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

α. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη όπου 

ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση του φακέλου 

των ανωτέρω δικαιολογητικών σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση 

κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε όλους τους 

λοιπούς διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν ως 

απαράδεκτες και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

β. Σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει το φάκελο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και 

νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον 
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έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών της παρ. 1 του άρθρου 11 

της παρούσης, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση 

της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το 

παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών 

ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης 

του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 

και της διαφάνειας. 

γ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα  και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε 

για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

δ. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή 

της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 

του Ν.4412/16. 

ε. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 

της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί ότι:   

i)    τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το  ΤΕΥΔ  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υπεβλήθησαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα της 

παρούσας,  

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης. Σε περίπτωση έγκαιρης και 

προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το ΤΕΥΔ  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν 

ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

4. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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  ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

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

κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κλπ. επί αποδείξει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016.  

2. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 

αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16.  

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

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως 

η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν.4412/16 

και σε περίπτωση άσκησης , η έκδοση απόφασης επί αυτής  ή  η πάροδος άπρακτης της 

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

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

4. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός προθεσμίας που δε 

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

για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτής σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  

5.  Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται 

στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη σύμβαση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

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

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

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

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από 

τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, 

κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

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

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.442/16,εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά 

μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε 

κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art376_11
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εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 

μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν 

τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την 

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 

ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή 

συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Η 

άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν 

χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη  ενδικοφανής προσφυγή ή 

ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 

του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

1.  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΙΔΩΝ 

1. Η παράδοση των υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά στα υπηρεσιακά 

οχήματα, απευθείας μέσω των αντλιών στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή, 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας 

τους και ανάλογα με τις ανάγκες αυτών.  

2. Κατά την παράδοση των καυσίμων κίνησης σε αντλία του αναδόχου, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να εκδίδει το κατά νόμο δελτίο αποστολής για την πώληση των καυσίμων 

ξεχωριστά για κάθε όχημα κάθε φορά, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας 

του οχήματος και θα προσυπογράφουν ο οδηγός και ο ανάδοχος. Ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να αναγράφει σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδει την διαμορφούμενη μέση 

τιμή πώλησης του κάθε είδους όπως αυτή καθορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και 

Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας κατά την ημέρα παράδοσής του.  

3.  Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ημερών μετά από σχετική ειδοποίηση (τηλεφωνικά ή με ΦΑΞ) από την 

εκάστοτε υπηρεσία. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα μεταφέρεται με μέσα και δαπάνες του 

προμηθευτού στις δεξαμενές της εκάστοτε ενδιαφερόμενης υπηρεσίας και θα 

μεταγγίζεται με την αντλία του βυτιοφόρου και με μάνικες ικανού μήκους με τις οποίες 

θα είναι εφοδιασμένο το όχημα.  

Ειδικότερα η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης  θα γίνεται στις κάτωθι διευθύνσεις:  

- Ψαρών 15, Καλαμάτα (Κτίριο Διοικητηρίου) 

- Τέρμα Σταδίου, Μεσσήνη ( Κτίριο ΚΤΕΟ) 
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- Λακωνικής 89, Καλαμάτα ( Κτίριο Δ/νσης Κτηνιατρικής ) 

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 

του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 

παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  

1. Η παρακολούθηση, παραλαβή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

του Αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής παραλαβής που θα συσταθεί. 

2. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

δειγματοληψία καυσίμων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 214 του 

Ν.4412/2016 διαδικασία. Οι δειγματοληψίες θα γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, η δε 

ανάλυση των δειγμάτων υγρών καυσίμων από το αρμόδιο Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας 

Καλαμάτας.  

3. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, πο

213 

του ίδιου νόμου. 

4. Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για 

την οποία όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λπ.), ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να προμηθεύει τις Δ.Υ. και τα Ν.Π.Δ.Δ. με υγρά καύσιμα κατά 

προτεραιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.  Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος. 

2.    Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συμβατικές ποσότητες  εξαντληθούν πριν την παρέλευση 

του ενός (1) έτους, η σύμβαση θα λήξει αυτοδίκαια.  

3.    Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα 

οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό αυτό, με την σύνταξη σχετικού 

πρωτοκόλλου.  

4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από δειγματοληψία. Το 

κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 

προμηθευτή. Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά 

την καταβολή εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων. 

Η ανωτέρω καταβολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την 

ενημέρωση του προμηθευτή εκ μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των 

δειγμάτων. 

5. Εάν διαπιστωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, 

τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 208  τουΝ.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 18Ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά 

την ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών. 

Η  κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, 

μετά τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

2.  Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης.   

3. Οι κρατήσεις υπολογίζονται ως εξής: 

    Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, πλέον χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου. 

  Κράτηση ύψους  0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον χρόνο, 

τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, (άρθρο 36 του 

Ν.4412/16) 

 Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης οι οποίες συνάπτονται μετά την 

έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 

3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016, πλέον χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί 

του ποσού του χαρτοσήμου. 

  Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος (1% επί του καθαρού ποσού). 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Ειδικά για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οι 

κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

6. Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων 

κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση 

τυχόν διατάξεων, οι όροι της προκήρυξης, καθώς και της σύμβασης που πρόκειται να 

υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

7.  Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν 

να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή.  
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ΑΡΘΡΟ 19Ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά ή δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση 

και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή και ταυτόχρονα επιβάλλονται οι σε βάρος 

αυτού προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία και τη σύμβαση κυρώσεις, αν δεν 

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

της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις 

της παρούσας, καθώς και τα άρθρα 203, 206 , 207 , 213  του Ν. 4412/2016 . 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 4412/2016  κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του 

ανωτέρω νόμου. 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

1. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/16, καθώς 

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

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 

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

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

3. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 

όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.  

4. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 

προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως 

διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο 

Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση 

αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή 

περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο 

προσφεύγων ή ο ενάγων.  

5. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση 

ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο 

της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 

6. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο 

φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η 

συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση 

τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art203
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art207
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art208
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art213
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art220
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
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7.  Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. 

Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται 

υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, 

οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι 

αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

8. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης 

πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με 

αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της 

προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς 

εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον 

διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, 

χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται 

υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον 

ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη 

συζήτηση της αναίρεσης. 

9. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια 

είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική 

ομοδικία.  

ΑΡΘΡΟ 21Ο  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ  

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της 

παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 22Ο  

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

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

απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 

σύμβασης ή  

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

Ν.4412/16. 

2.  Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 

ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

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

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείμενο,  
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γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

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

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

3.  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται 

με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα.  

5.  Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 

όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16, εφόσον, 

στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 

αυτών.  

ΑΡΘΡΟ 23Ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α. Ο Ανάδοχος κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

β. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16. 

γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

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

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους 

των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι 

γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 
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σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, 

τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση 

διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 

αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 

Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 5 και με τα αποδεικτικά μέσα του 

άρθρου 10 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 

σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση 

προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 25Ο 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 

έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και των 

παραρτημάτων αυτής  και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες διενέργειάς της. 

2. Οι οικονομικοί φορείς κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα 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, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 

του ν. 4412/2016.  

3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 

Ομάδας Έργου του, που θ΄ ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 

σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 

δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 

ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

6. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, 

παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
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7.  Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην 

αναθέτουσα αρχή τυχόν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων των ιδίων ή των 

υπεργολάβων τους, ιδίως με την έννοια του άρθρου 24  του ν. 4412/2016. 

8.  Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς και η αναθέτουσα αρχή λαμβάνουν τα κατάλληλα 

μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

9.  Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής 

τους, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισμού. 

10. Σε περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνθήκες οι οποίες απαιτούν 

αυξημένη κατανάλωση συγκεκριμένου καυσίμου κίνησης (αμόλυβδη ή πετρέλαιο) 

ανάλογα με τα οχήματα ή μηχανήματα έργου ή εργαλεία που πρέπει να κινηθούν για 

την εξυπηρέτηση της αποστολής των σχετικών υπηρεσιών, η Περιφερειακή Ενότητα 

Μεσσηνίας, δύναται να διαφοροποιήσει τις ποσότητες κατανάλωσης μεταξύ των δύο 

ειδών (Αμόλυβδης βενζίνης  και Πετρελαίου Κίνησης). 

11. Η ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων πρέπει να πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές & ελάχιστες απαιτήσεις  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας και 

του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι 

της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική 

και καλόπιστη διευθέτηση οποιοδήποτε διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά 

με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Τρίπολη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α.                                        

(€) 

1 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

13.914 lt 23.000,00 € 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ  
16.464 lt 23.000,00 € 

2 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
18.536 lt 20.000,00 € 

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν: α) για το πετρέλαιο κίνησης 

και την αμόλυβδη βενζίνη οι τιμές του υπ’ αρ. πρωτ. 61760/11-06-2019 Εβδομαδιαίου 

Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων (Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας) 

για το Νομό Μεσσηνίας και β) για το πετρέλαιο θέρμανσης οι τιμές του υπ’ αρ. πρωτ. 

47294/02-05-2019 Εβδομαδιαίου Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων.  

Σημειώνεται ότι οι τιμές αυτές λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο για τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.  

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

1. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι 95 οκτανίων. 

2. Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) θα είναι 

σύμφωνες  με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

3. Η  ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 

αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται 

για κατανάλωση, σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, τις εκάστοτε 

- - ) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.  

4. Οι διαδικασίες μεταφοράς των ειδών ή/και διάθεσής τους πρέπει να συμφωνούν 

με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας, με την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3/2019 Διακήρυξη διενέργειας Μειοδοτικού  Διαγωνισμού για 

την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, 

προσφέρω το παρακάτω ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης 

λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του περιγραφόμενου είδους όπως 

αυτή καθορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας 

Μεσσηνίας:  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΑΚΕΡΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ  

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

1 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 
….. % 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

   

 

                                                                Ημερομηνία,      /      / 2019 

                                                               Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ 2   

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3/2019 Διακήρυξη διενέργειας Μειοδοτικού  Διαγωνισμού για 

την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, 

προσφέρω το παρακάτω ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης 

λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του περιγραφόμενου είδους όπως 

αυτή καθορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας 

Μεσσηνίας: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ  

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

2 
Πετρέλαιο Θέρμανσης ……% 

 

                                                                                  Ημερομηνία,      /      / 2019 

                                                                                         Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

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  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  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Ψαρών 15, Καλαμάτα 

Ταχ. Κωδικός: 24131 

Πληροφορίες: Δ. Καραΐσκου  

Τηλέφωνο: 27213 61404 

Ηλ. ταχυδρομείο: dkaraiskou@na-messinias.gr 

  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

-Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο την: «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου 

θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας»  

 Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια αγαθών. 

 

CPV: 09132100-4 

CPV: 09134200-9 

CPV: 09135100-5 
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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 αρμόδιοι1 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση2; 

 

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 κατάλογο3: 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους4; 

[] 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) [……] 
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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: [……] 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

 

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:  

[…] 

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 καταδίκες5 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6· 

2. δωροδοκία7,8· 

3.  απάτη9· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες10· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας11· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13 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): 

[……][……][……][……]14 

Εάν ναι, αναφέρετε15: 

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) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]16 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)17; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν18: 

[……] 
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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 ασφάλισης19, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 

και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 

ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;20 

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): 21 

[……][……][……] 
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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 δικαίου22; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα23; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής , ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής24; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας25 το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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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 αναφέρονται26, 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 δωρεάν27. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του Συνοπτικού Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού με αρ. 3/2019. 

 

 

 

 

Ημερομηνία, τόπος και  υπογραφή(-ές): 

                                                                                                 [……] 
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1
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

2
 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. 

3
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

4
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5
 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.  

6
 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). 

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

“διαφθορά”. 

8
 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). 

9
 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. 

10
 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. 

11
 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”. 

12
 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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13

 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 ) 

14
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

15
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 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)  

18
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  

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

19
 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).  

20
 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  

21
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

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

23
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

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

24
 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. 

25
 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.  

26
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

27
 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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