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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 

 
        
 
Καβάλα, 23-12-2019 
Αρ. Πρωτ.:11419 

         
 

 
       
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Ταχ. Διεύθυνση:   
Ταχ. Κώδικας:     
Πληροφορίες:    
Τηλέφωνο:     
Fax: 
Email: 

Τέρμα Ιοκάστης 
654 04 - ΚΑΒΑΛΑ 
Κυριακάκης Νικόλαος 
2521 350 804 
2510 241 997 
logistirio@0949. 
syzefxis.gov.gr 
Site : www.kkppamth.gr 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ .     01/2020 

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  
για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης , βενζίνης 

αμόλυβδης – ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών 
των έξι (6) Παραρτημάτων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)# 271.341,97 #€ 

Φ.Π.Α. 24% : 52.517,80 € 
(218.824,17 € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΚΑΕ 1611 
CPV 09134100-8 (Πετρέλαιο Κίνησης – ντίζελ) 
CPV 09135100-5   (Πετρέλαιο Θέρμανσης) 

CPV: 09132100-4  (Βενζίνη αμόλυβδη) 
CPV: 09211000-1 (Ελαιολιπαντικά- γράσα και λίπη) 

CPV: 09211610-0 (υδραυλικά υγρά) 
 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ 
ΣΤΑΛΘΗΚΕ : 
23-12-2019 

ΗΜΕΡΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 
ΤΥΠΟ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 
24-12-2019 

ΗΜΕΡΑ: 
ΤΡΙΤΗ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ :  

www.promitheus.gov.gr 
23-12-2019 

ΗΜΕΡΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
     23-12-2019 

ΗΜΕΡΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΩΡΑ: 
10:00 π.μ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
    13-01-2020 

ΗΜΕΡΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΩΡΑ: 
10:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ) 

  17-01-2020 
ΗΜΕΡΑ: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΩΡΑ: 

11:00 π.μ. 
 
 

http://www.kkppamth.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΝΤΥΟΞΧΘ-35Π
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
360 ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ  

(μεγαλύτερο 
ποσοστό 

έκπτωσης στην 
μέση λιανική τιμή 

% ) 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ :  

www.promitheus.gov.gr 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

ΝΑΙ  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 

ΝΑΙ  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γ΄) 

 

 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ.) 
Έχοντας υπόψη  
Α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Του Ν.Δ. 469/74 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου Λογιστικού 
Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί με τον 
Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει. 
3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών. 
4. Του Ν.4488/2017 (137/Α/13-09-2017) άρθρο 39 περί τροποποίησης διατάξεων του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών.   
5. Κατευθυντήρια Οδηγία 19/29-01-2018 (Απόφαση 1/2018 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Κατώτατα Όρια 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
6. Του Ν.4605/2019 (52/Α/01-04-2019) άρθρο 43 περί τροποποίησης διατάξεων του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών. 
7. Της παραγράφου Β.Δ. του άρθρου 1 του  Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-2011) 
«Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.». 
8. Του Π.Δ. 134/17 (ΦΕΚ 168/Α/06-11-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
9. Του Π.Δ. 83/19 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και 
Υφυπουργών. 
10. Την υπ΄αρ. Οικ. 33168/Δ1.11369/26-07-2019 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου. 
11. Την υπ΄αρ. Οικ. Δ1.33086/11345/22-07-2019  «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων». 
12. Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας». 
13. Του αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών προσώπων 
του δημοσίου» (ΦΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
14. Του Ν.3886/10 Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
(ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016. 
15. Του εδαφίου Στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τον Ν.4172/2013 σύμφωνα με τον οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει 
παρακράτηση φόρου 1% για την προμήθεια πετρελαίου. 
16. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄/2002) περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών 
και άλλες διατάξεις. 
17. Του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α΄/2005) περί ελέγχου της διακίνησης και αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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18. Του Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α΄/2005) περί εισαγωγής στην Ελληνική Αγορά των Βιο-
καυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων. 
19. Του Ν. 4254/2014 περί μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις (υποπαράγραφος ΣΤ.5). 
20. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων 
Συμβάσεων» 
21. Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων για την 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται 
κράτηση 0,10% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΦΠΑ. 
22. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007) όπως έχει 
τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016. 
23. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στην οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
24. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 
 
Β. Τις κάτωθι αποφάσεις: 
1. Την με αριθ. Δ9/οικ. 44838/11750/05-10-2016 Υπουργική Απόφαση , η οποία 

δημοσιεύθηκε στο  Φ.Ε.Κ. 542/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-10-2016 περί ορισμού μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. 

2. Την υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. 

3. Την Α2-718/28.7.2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

4. Την Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/2005) περί κανονισμού αδειών όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β΄/2003) περί προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου 
του πετρελαίου θέρμανσης. 

6. Την Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β΄/2002)περί διαδικασίες χρωματισμού και 
ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης. 

7. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

9. Τον με υπ.αρ. 2017/2365/18-12-2017 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος 
τροποποιεί τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/24/EU για το 
έτος 2018. 

10. Την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) περί 
έγκρισης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης. 

11. Την υπ. αρ. Θέμα 1ο 1/24ης Συνεδρίασης/04-07-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας ορισμού Επιτροπή 
αξιολόγησης Διαγωνιστικών διαδικασιών (2019-2020).  

12. Την με αριθ. Πρωτ. 53974/1667/27-11-2019  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το 
έτος 2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1611 μέχρι του ποσού των 216.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Α.Δ.Α.:66ΔΘ46ΜΤΛΚ-ΛΕΝ). 
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13. Την με αριθ. Πρωτ. 10893/06-12-2019  Απόφαση Προέγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης 
για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1611 μέχρι του ποσού των 55.314,97 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Α.Δ.Α.:60ΚΦΟΞΧΘ-Χ70). 

14. Την υπ’ αριθμ. ΘΕΜΑ 1Ο 2  της 41ης Συνεδρίασης της 10ης-12-2019 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. περί έγκρισης της σκοπιμότητας και της διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων 
θέρμανσης και κίνησης καθώς και ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών  για ένα 
(01) έτος για τα Παραρτήματα και τις Δομές του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. (Α.Δ.Α.:6ΠΟ7ΟΞΧΘ-
90Ε). 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
 
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
προμηθευτών πετρελαίου κίνησης – πετρελαίου θέρμανσης – αμόλυβδης βενζίνης – 
ελαιολιπαντικών γράσων λιπών – υδραυλικών υγρών των έξι (6) Παραρτημάτων  του 
Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  Θράκης και του 
Κέντρου ΚΚΠΠΑΜΘ, για ένα (01) έτος, προϋπολογισμένης δαπάνης 271.341,97 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (218.824,17 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο 
κατακύρωσης:  
Την  χαμηλότερη   τιμή (ως προς τα καύσιμα το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της % 
που υπολογίζεται στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής τιμής 
πώλησης   του είδους , τη μέρα της παράδοσης του,  η οποία προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο τιμών έκπτωσης, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Τμ. 
Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ.). 
 
1. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων, 
ανά Παράρτημα, είτε για όλες τις ομάδες είτε για κάθε ομάδα καυσίμου ξεχωριστά.  
2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης στο 
διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στον ελληνικό Τύπο. 
3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το 
αρ. 121 του Ν.4412/16 (Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων κάτω 
των ορίων – παρ. 1α  – (ανοικτή διαδικασία).  
4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων Διαγωνισμών (εφεξής: «Επιτροπή Διαγωνισμού») του Κέντρου  Κοινωνικής  
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  Θράκης  και τα αρμόδια προς τούτο 
πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. 
5. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η:  23-12-2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα: 
10:00 π.μ. 
6. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 13-01-2020,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα: 
10:00 π.μ. 
7. Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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8. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 6 του ν. 4155/2013 καθώς και στο άρθρο 6 της 
ΥΑ/Π1/2390/16.10.2013. 
9. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται ηλεκτρονικά από 
τα αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή 
Διαγωνισμού»). 
10. Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, 
οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. 
 
11. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 
12. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους υποψήφιους για τριακόσιες εξήντα  (360) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για ακόμα 
εξήντα  (60) ημέρες (παρ. 4, άρθρο 97, νόμος 4412/2016). 
13. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της 
Προκήρυξης, φέροντα ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, τουλάχιστον δέκα ημέρες προ της εκπνοής της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος 
παροχής διευκρινήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα απαντήσει 
ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα ερωτήματα που θα γίνουν, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών (άρ.67 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 
14. Τα ερωτήματα θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά στην 
ελληνική γλώσσα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραμμένο. 
15. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις ή ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της Προκήρυξης, 
δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα 
συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τους διαδικτυακούς 
τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.kkppamth.gr . Επίσης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο 
του ΚΗΜΔΗΣ  http://www.eprocurement.gov.gr. 
16. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, 
σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού (παρ. 2 αρ.22 Ν.4412/16). 
17. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα ανά νομό της 
έδρας κάθε Παραρτήματος (ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ, ΘΡΑΚΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ), στα αντίστοιχα Επιμελητήρια ανά Νομό καθώς και στον ιστότοπο του 
Προγράμματος Διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr.  Επίσης το πλήρες κείμενο της 
προκήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. : www.kkppamth.gr.  
18. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του ν. 
3548/2007, όπως ισχύει σήμερα , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 35 του άρθρου 377 
του Ν. 4412/2016, η οποία θα υπολογιστεί σύμφωνα με το ποσό που θα προκύψει από 
την εκάστοτε σύμβαση σε αναλογία με το συνολικό ποσό των συμβάσεων που θα 
προκύψουν.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kkppamth.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kkppamth.gr/
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Άρθρο 1ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής και λόγοι αποκλεισμού 
 
Α. Δικαίωμα συμμετοχής. 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο 
της υπό ανάθεσης προμήθειας, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ή προερχόμενα από 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν 
τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 
2. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για 
την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την 
παρούσα Προμήθεια/Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, 
να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 
3. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει 
να αποδεικνύουν (στην τεχνική προσφορά) την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους (παρ. 2 αρ. 75 Ν.4412/16) ή να 
προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 
4. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις 
προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες. 
 
Β. Λόγοι αποκλεισμού.  
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται 
στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016, ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο 
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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 ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 
(παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016). 
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
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γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω 
την ακεραιότητα του. 
3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 
4412/2016. 
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιασδήποτε 
ένωση οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
 

Άρθρο 2ο 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί 
ποινή απόρριψης, δικαιολογητικά: 
  
Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων 
(άρθρο 93 του Ν.4412/16). 
2. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 
3. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ. 158/2016 
Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 

i.«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»: 
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλόλητας, της οικονομικής κατάστασης 
και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό 
αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν 
το κατώτατο όριο της ΕΕ σύμφωνα με την 158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η 
υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς 
να αποδείξουν ότι: 
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• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να 
αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης. 
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

ii.Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από 
την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 
ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα 
αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση 
πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, οι 
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. Το ΤΕΥΔ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. 
Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού 
και επιλογής. Πέραν αυτών η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από 
προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5 του αρ. 79 του ν.4412/16). 

iii.Οδηγίες συμπλήρωσης του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης 
• Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους 
συμπληρωμένο το πρότυπο ΤΕΥΔ όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη 
διακήρυξη στο Παράρτημα Στ’ (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά 
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν ότι προβλέπει το Παράρτημα Α’ της υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) περί έγκρισης Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης.  
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. 
Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η προσφορά ένωσης οικονομικών φορέων 
υπογράφεται ψηφιακά, υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 93 
του Ν.4412/16). 
2. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 
3. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ. 158/2016 
Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 όπως περιγράφεται και στην 
περίπτωση 3. του εδ. Α. του παρόντος άρθρου. 
 
Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.  
2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και 
Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω 
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υπεύθυνες δηλώσεις ή το ανωτέρω ΤΕΥΔ υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
3. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης (εδ. γγ. αρ. 93 
Ν.4412/16), Συγκεκριμένα: 
3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.): 
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας ή εν ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό 
έγγραφο αποδεικνύει την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και προβλέπεται από τις 
εκάστοτε διατάξεις. 
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας και ελλείψει  αυτού σε περίπτωση που ακόμη δεν 
έχει δημοσιευτεί, πρωτότυπο ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας που να προκύπτει η εκπροσώπησή της ή εν ελλείψει 
πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ. 
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή ή 
βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 
να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του νομικού 
προσώπου και, εφόσον υπάρχουν μεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση των Α.Ε.) 
ή τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε.). 
• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) χωρίς θεώρηση, 
του νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που 
αναφέρονται στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ εκπροσώπησης ή στο ακριβές απόσπασμα από τα 
πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή στο πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
του ΓΕΜΗ. 
3.2 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (σύμφωνα με τον Ν.4250/14) του 
συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και 
του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 
• Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή  
3.3 Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
• Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 
αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 3Α ή 3Β, τα οποία προβλέπονται από 
το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η 
νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και 
το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 
ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
• Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, 
αυτό αντικαθίσταται ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν 
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό 
όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με βεβαίωση από την αρμόδια 
αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά (αρ. 80 ν.4412/16). 
 
  Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 
2. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 
στοιχ. 3Α, 3Β και 3Γ. Διευκρινίζεται ότι : 
• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  
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• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 
 
Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.  
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή ή και πάροχο 
υπηρεσιών, που συμμετέχει στην ένωση. 
• Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  
• Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 
καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών 
επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 
3. Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης υποψήφιων αναδόχων. 
4. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας/υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
5. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, μέλος 
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα 
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα 
υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
 
ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 
 
1. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον ζητείται από την παρούσα 
διακήρυξη να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, αυτά θα είναι επικυρωμένα 
κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014 σύμφωνα με τον οποίο αντί πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις 
δημόσιες υπηρεσίες (Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, 
τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού 
τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των 
Ο.Τ.Α.) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται ανωτέρω. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.  
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1. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από 
τα απαιτούμενα τις διακήρυξης ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 
ή όποιες περιπτώσεις αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου 
δεν προβλέπεται, συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι 
δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις όλες τις περιπτώσεις της διακήρυξης (αρ. 80 ν.4412/16).Η υποχρέωση αφορά 
όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
 
 
Η. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που 
συμμετέχει στην ένωση. 
• Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  
• Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 
καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών 
επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 
 

 
Άρθρο 3ο 

Διευκρινήσεις για την υποβολή των Δικαιολογητικών συμμετοχής 
 

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3)  ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
2. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
3. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. 
4. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί 
με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα 
αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι 
η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς. 
5. Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει, με 
ποινή αποκλεισμού, να είναι εντός των τριάντα (30) τελευταίων ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
6. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με 
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όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 τα κάθε είδους έγγραφα 
που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα 
με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
7. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα 
παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
8. Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των 
φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις 
προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται 
οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως 
και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα 
φωτοαντίγραφα αυτά. 
 

Άρθρο 4ο 
Εγγυήσεις 

 
 

1. Εγγύηση  συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
1.1. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% , επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για τα είδη που προσφέρει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 
72 του Ν 4412/2016. 
1.2. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς  που ζητά η διακήρυξη. 
1.3. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την παρούσα 
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
1.4. Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ. 
2. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης.   
2.1. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 
της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
αφαιρούμενου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της 
σύμβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 
2.2. Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο 
κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 
2.3. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, 
όλα τα στοιχεία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δ’ και Ε’ της παρούσας Διακήρυξης. Στην 
περίπτωση ένωσης υποψήφιων αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
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Άρθρο 5ο 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών 
 

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-
10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/16. 
2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ 
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
3. Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο Διαγωνισμό 
υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και Αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειμένου να 
υποβάλει την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με την Αναθέτουσα Αρχή 
και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 
εκπρόσωπος και Αντίκλητος πρέπει να έχει υποβάλει τα παραστατικά εκπροσώπησης. 
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισμός εκπροσώπου και Αντικλήτου, σε 
περίπτωση που ο αλλοδαπός μετέχει σε ένωση προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού 
προσφορά. 
4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, κανένα 
συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει 
αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να 
διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται 
ότι η συμπλήρωση και η διευκρίνιση δεν μπορεί να συνιστά εκ νέου υποβολή με μεταβολή 
ουσιώδους στοιχείου και επιτρέπεται μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν 
επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών. 
5. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την 
Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 23-12-2019 ,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
10:00 π.μ. 
7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 13-01-2020 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
10:00 π.μ. 
8. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο 
εντός της αναγραφόμενης στην Προκήρυξη, προθεσμίας. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω 
φακέλου ορίζονται ως εξής : 
9. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» και, 
10. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
11. Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο 
σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού. 
12. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
συγκεκριμένα: 
• τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας ως απαραίτητα στοιχεία 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
• τα στοιχεία που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β της παρούσας ως 
απαραίτητα στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς. 
13. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
14. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
15. Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 
16. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
17. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
18. Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Υποψήφιος Ανάδοχος σημαίνει, με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διενέργειας του Διαγωνισμού, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
19. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
20. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 
επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών 
τους. 
21. Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή που 
υπεβλήθηκαν εκτός της αναγραφόμενης στην Προκήρυξη προθεσμίας υποβολής 
ηλεκτρονικών προσφορών όπως τηρείται μέσω των υπηρεσιών χρονοσήμανσης του 
Συστήματος. 
22. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της Προκήρυξης. 
23. Οι Υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, τις διοικητικές ενστάσεις 
ή προσφυγές του αρ. 7 της παρούσας κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, ή η 
ανωτέρω ένσταση ή προσφυγή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Προκήρυξης. 
24. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 
οποιονδήποτε όρο της Προκήρυξης απορρίπτονται. 
25. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη.  
26. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 
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ως απαράδεκτες.  
27. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τριακόσιες εξήντα 
(360) ημέρες. Η έναρξη της προθεσμίας αυτής αρχίζει από την επόμενη διενέργειας του 
διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά 
τους ή μέρος της μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 
αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και 
απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής 
χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
28. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
29. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (ακόμη εξήντα (60) ημέρες). Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους.  
30. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
31. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για μέρος της προμήθειας. 
32. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, (όπως μπορεί να είναι και από δικηγόρο, (αρ.36 
του κώδικα δικηγόρων ν. 4194/13)), με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους 
οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι 
στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
33. O προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, 
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον 
αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 
παραγράφου και σελίδας. 
34. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
35. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 
τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της 
διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των 
κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και 
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την 
κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 
τη συνέχεια της αξιολόγησης. 
36. Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να 
βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της 
ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας 
βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες 
Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των 
υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι 

ΑΔΑ: 6ΝΤΥΟΞΧΘ-35Π





 
17 

ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα ως άνω δικαιολογητικά προσκομίζονται 
και για τον κατασκευαστή. 
 

Άρθρο 6ο  
Αποσφράγιση προσφορών 

 
6.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί όπως αναφέρεται στην παρούσα 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων και διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 
6.2. Η αποσφράγιση διενεργείται σε στάδια με πρώτο στάδιο το στάδιο 
αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και έπειτα των (υπο)φακέλων των «Οικονομικών προσφορών». Η αποσφράγιση του 
κάθε σταδίου ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα, και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού,  µε την εξής διαδικασία: 
6.3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά. 
6.4. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. 
6.5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, 
εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, των Υποψηφίων, 
που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 
ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό 
πρακτικό περί αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. 
Το ανωτέρω πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται για 
έγκριση στο αρμόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους Υποψηφίους. 
6.6. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ημερομηνία και ώρα που θα 
πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομικής 
Προσφοράς. 
6.7. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους 
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά» και προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών. 
6.8. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής: 
• απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, και 
• εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας. 
• Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τυχόν άλλα 
στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση. Η σχετική 
απόφαση κοινοποιείται στους Υποψηφίους. 
6.9 Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις, η προσφορά 

του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Προκήρυξη: 

• Προσφορά που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία και 
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ώρα υποβολής των προσφορών. Οι αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. 
• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή μη προσήκουσα υποβολή 
δικαιολογητικού. 
• Έλλειψη επίσημης μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε 
περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.  
• Έλλειψη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή μετάφρασής της στην Ελληνική 
γλώσσα, σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 
• Έλλειψη ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση εγκατάστασης 
στην  αλλοδαπή ή σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή δεν εκδίδει σχετικό δικαιολογητικό. 
• Μη προσκόμιση διευκρινίσεων επί σχετικού αιτήματος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
• Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
• Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της προσφοράς ή μη απάντησης εντός 
του ορισμένου χρονικού διαστήματος, αν προκύψει σχετικό ζήτημα. 
• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και 
αντιφατική. 
• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους, όπως αυτοί 
καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και το Παράρτημα Α΄ και Β΄ της Προκήρυξης. 
• Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
• Προσφορά στην οποία δεν αναγράφεται τιμή σε Ευρώ ή στην οποία δίνεται τιμή 
σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 
6.10 Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στο 

λοιπό σώμα της Προκήρυξης προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους μια 
προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη και οι οποίοι δηλώνονται ρητά. 

 
Άρθρο 7ο 

Διοικητικές Ενστάσεις και Προσφυγές 
 
7.1. Κατά της Προκήρυξης της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και της 
νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί να ασκηθεί 
ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
σχετικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το Ν.4412/16. Προδικαστικές 
προσφυγές, εφόσον εκ του προϋπολογισμού εμπίπτει ο διαγωνισμός στις διατάξεις της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014, υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν. 4155/2013 και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και με το ν.4412/16. 
7.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 
Υποψηφίους μέσω του συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή 
αρχείου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
7.3. Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής, εφόσον εμπίπτει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από την 
σύναψη της σύμβασης, απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την προδικαστική 
προσφυγή παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 363 του Ν.4412/2016. Σχετικά με την εν λόγω κατάθεση παράβολου αυτό 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf από τους πιστοποιημένους Υποψηφίους 
και προσκομίζεται ταυτόχρονα και σε έντυπη μορφή (ακριβές αντίγραφο) στην 
αναθέτουσα αρχή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του 
υποβολή. 
7.4. Το ποσό του παράβολου είναι ίσο με το 0,50 % επί της προϋπολογισθείσας αξίας 
(χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης . Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
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των 600 € και μεγαλύτερο των 15.000€, όπως προβλέπεται  από το αρ. 363 του ν.4412/16 
εφόσον  κατά την δημοσίευση της προκήρυξης το εν λόγω άρθρο είναι σε ισχύ. 
7.5. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3886/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο Κεφ. Vτου 
Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), και τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
7.6. Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από 
τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν γίνονται δεκτές, ούτε 
εξετάζονται. 
7.7. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 
φροντίδα  . 

Άρθρο 8ο 
Προσφερόμενη τιμή – Νόμισμα 

 
8.1. Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή θα δοθεί με ένα και μόνο 
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Α για την προμήθεια των 
ειδών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες του Παραρτήματος Β’. Η 
αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή 
θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία ή και προϊόν στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. 
8.2. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν τα είδη, στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες 
θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή ανά λίτρο που προσφέρουν έως και 
τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει ως εξής: 
Ως τιμή αναφοράς για σύγκριση των προσφορών για το πετρέλαιο θέρμανσης τίθεται ο 
αριθμός 0,77 
Παράδειγμα 1: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση 2% (2/100=0,02), οπότε η 
έκπτωση ανά λίτρο είναι 0,77 x 0,02 = 0,015. Kαι η τελική τιμή προσφοράς ανά λίτρο είναι 
0,77 - (0,77 x 0,02) = 0,755. (δηλαδή η αφαίρεση από τον αριθμό 0,77 του ποσοστού 
έκπτωσης επί τον αριθμό αναφοράς 0,77 εκφρασμένο σε δεκαδικό αριθμό). Στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 
προσφοράς ανά λίτρο το ποσό των 0,755. 
Παράδειγμα 2: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση 2,3% (2,3/100=0,023), 
οπότε η έκπτωση ανά λίτρο είναι 0,77 x 0,023 = 0,0177  
Kαι η τελική τιμή προσφοράς ανά λίτρο είναι 0,77 - (0,77 x 0,023) = 0,7523. (δηλαδή η 
αφαίρεση από τον αριθμό 0,77 του ποσοστού έκπτωσης επί τον αριθμό αναφοράς 0,77 
εκφρασμένο σε δεκαδικό αριθμό). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς ανά λίτρο το ποσό των 
0,7523. 
8.3. Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης (στο έντυπο οικονομικής προσφοράς) μπορεί 
να γίνεται μέχρι και με ένα δεκαδικό ψηφίο. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για 
μέρος της προμήθειας του εκάστοτε είδους. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για 
την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την 
παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
8.4. Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν ή/και υπηρεσία σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
8.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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8.6. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 
προσφέρεται με μηδενική αξία. 
8.7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων 
τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά.  
8.8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το 
σκοπό αυτό ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής 
Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής της προμήθειας/τις 
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος 
θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την 
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά 
χαμηλές, η  προσφορά θα απορρίπτεται. 
8.9. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 
κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 
8.10. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι 
οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 

Άρθρο 9ο 
Κριτήρια Ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών 

 
9.1 Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στις παρ.9.2 και 9.3 η 
κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσας Διακήρυξης και της πρόσκλησης ανάδοχο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως 
η προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε 
φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους,  η 
οποία προκύπτει  από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών , από το τμήμα προστασίας 
καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε 
Παραρτήματος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω. 
9.2 Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής ο οποίος προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό (%) 
έκπτωσης (επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 
είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του 
Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος), δεν 
προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που 
προσφέρει το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης (επί της διαμορφούμενης 
κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής 
τους, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού την Π.Ε. 
της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος). Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο με το αμέσως επόμενο 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής 
τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα 
προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. της έδρας του 
εκάστοτε Παραρτήματος)  και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους 
αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
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Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση του Άρθρου 2 της παρούσης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 11, καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής αυτού.  
9.3 Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος 
το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης (επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα 
προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού του Π.Ε. της έδρας του 
εκάστοτε Παραρτήματος), εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι 
δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 
9.4 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  
9.5 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την 
συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την 
διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
9.6 Για την επιλογή της προσφοράς με το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης  (επί της 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την 
ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και 
Τουρισμού της Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος), αξιολογούνται μόνον οι 
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους 
της Διακήρυξης.  

Άρθρο 10ο 
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

 
10.1 Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. μπορεί να αποφασίσει για : 
• Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής 
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
αρ. 90 του Ν.4412/2016.  
• Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής 
κατά ποσοστό έως και 15%. 
• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  
• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.  
• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 
παρ.2 της παρούσας. 
• Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής 
περιπτώσεις:  
 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω αλλαγών στην 
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία 
επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.  
 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την 
ματαίωση.  
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Άρθρο  11ο 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης –αποδεικτικά μέσα (αρ. 80 Ν.4412/16) 

 
11.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν (αρ. 103 Ν.4412/16), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας ( Πρωτόκολλο) τα κάτωθι έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 6.9 της παρούσας: 
 
11.1.1 Οι Έλληνες πολίτες: 
11.1.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 
του αρ.73 του Ν.4412/16 όπως επίσης δεν έχουν καταδικαστεί, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
11.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και δεν τελούν σε κάποια από τις διαδικασίες ή 
καταστάσεις του εδ. β’ της παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16. 
11.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο κύριας 
όσο και επικουρικής (η υποχρέωση αυτή περί ασφαλιστικής ενημερότητας για την 
περίπτωση των νομικών προσώπων αφορά μόνο τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και όχι τα 
μέλη της διοίκησης ή των εταίρων ατομικά (ΣτΕ ΕΑ 865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. ΕΣ 412/2007)) και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
11.1.1.4 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων 11.1.1.2 και 11.1.1.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.  
11.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 
αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.  
11.1.1.6 Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης και υπεύθυνη 
δήλωση (χωρίς θεώρηση) περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα την υπό 
προμήθεια υπηρεσία, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 
οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 
σχετικά με την υπό προμήθεια υπηρεσία, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την 
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έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, 
ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 
 
11.1.2 Οι αλλοδαποί:  
11.1.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 
τα αδικήματα της περίπτωσης της παραγράφου 11.1.1.1 του παρόντος άρθρου.  
11.1.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 11.1.1.2 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 11.1.1.3 του παρόντος 
άρθρου.  
11.1.2.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 
σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
 
11.1.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  
11.1.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.1.1 και 11.1.2 
αντίστοιχα. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και στις 
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), των ομόρρυθμων εταίρων στις περιπτώσεις 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
σύμβουλο καθώς και για τα όλα μέλη του Δ.Σ., για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
τα αδικήματα της περίπτωσης 11.1.1.1. του παρόντος άρθρου. 
11.1.3.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της 
παραγράφου 12.1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
11.1.3.3 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 11.1.3.2, εκδίδονται, όσον αφορά στην 
κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία στο μητρώο της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. ή , σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο 
της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, εφόσον τούτο 
προβλέπεται.  
11.1.3.4 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  
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11.1.4 Οι Συνεταιρισμοί:  
11.1.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης της παραγράφου 
11.1.1.1 του παρόντος άρθρου.  
11.1.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.1.1.2 και 11.1.1.3 εφόσον 
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 11.1.2.2. εφόσον πρόκειται 
για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 11.1.3.2 του παρόντος 
άρθρου.  
11.1.4.3 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 
11.1.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
11.1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο 
που συμμετέχει στην ένωση. 
 
11.2. Σε περίπτωση που είτε την ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή δεν εκδίδεται κάποιο 
αντίστοιχο πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν 
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις της 
διακήρυξης, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 
ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με βεβαίωση ή επίσημη δήλωση από την 
αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις (αρ. 80 ν.4412/16). 
11.3 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
11.4. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, όλα δε 
τα ξενόγλωσσα και νομίμως μεταφρασμένα (όπως μπορεί να είναι και από δικηγόρο). Η 
μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) 
μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 
11.5. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, 
από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή (ότι) στα κράτη 
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται, συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση 
από την αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή 
ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις όλες τις περιπτώσεις της διακήρυξης (αρ. 80 
ν.4412/16).Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
11.6. Όλα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να υποβληθούν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013). 
11.7. Τα περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
προσκομίζονται στην Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 
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11.8. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν γνώση του 
περιεχομένου της αποσφράγισης, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
11.9. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής 
μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. 
11.10. Αμέσως μετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο του αποσφραγισθέντος ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων 
δικαιολογητικών και εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 103 του Ν.4412/16 και 
εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου του Υποψήφιου που έχει υποβάλει 
την χαμηλότερη προσφορά, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. 
11.11. Η κατακύρωση χωρεί ηλεκτρονικά και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί 
ανακήρυξης του Υποψήφιου ως Αναδόχου κοινοποιείται και εγγράφως στον εν λόγω 
Υποψήφιο από την Αναθέτουσα Αρχή και αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού καταθέσει το 
τελικό πρακτικό, ως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και τυχόν κάθε άλλο στοιχείο του 
Διαγωνισμού (οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κλπ). 
11.12. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και έντυπη προσκόμιση 
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού από το 
Διαγωνισμό. Αν κανένας από τους Υποψηφίους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά ή/και δεν 
προσκομίσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται. 
11.13. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς κατά περίπτωση 
υπεύθυνες δήλωσης ή του ΕΕΕΣ του αρ. 2 της παρούσης (βάσει των αρ. 53 (εδ. ιβ), 73-75 
& 79 του ν.4412/16) ή ο υπόχρεος προς τούτο Υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά του άρθρου 11 της παρούσης (αρ. 80 του ν.4412/16), καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 11 της 
παρούσας διακήρυξης συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου  από τον διαγωνισμό. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται στο άρθρο 11 της 
παρούσας διακήρυξης σε καλά σφραγισμένο φάκελο και θα είναι αριθμημένα. Στον εν 
λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς : 
• Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της εταιρείας με τη 
διακριτική επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”». 
• Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 
• Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος : «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ». 
• Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
• Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής 
Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας  με τον διαγωνιζόμενο. 
 

Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση  κατακύρωσης 
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12.1 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. Η ανακοίνωση της 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. 
12.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο 
Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, καλείται να προσέλθει 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης. 
12.3 Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει 
την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. 
12.4 Το κείμενο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα , συνδυάζεται 
όμως με  κάθε άλλο κείμενο  στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη 
και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
12.5 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες ή/και απρόβλεπτες περιπτώσεις, εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η 
σύμβαση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμόδιου οργάνου. 

 
Άρθρο 13ο  

Μεταφορά – Παραγγελία - Παράδοση & Έλεγχος 
 

Η μεταφορά και παράδοση του πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και της αμόλυβδης 
βενζίνης (για τα οχήματα)  στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  και σε όποιες άλλες μονάδες του ή 
Παραρτήματα του χρειάζεται , θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες τους , με 
δαπάνες και με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.  
Το πετρέλαιο  κίνησης για την θέρμανση ή το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται 
ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία παράδοσης των καυσίμων . 
 
Πριν από κάθε παραλαβή πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης   στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. ή και στις 
δομές ή Παραρτήματα του, η κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει τις βάνες 
του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές 
μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που 
προμηθεύει το πετρέλαιο. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η 
οποία θα ορίζεται από το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  και κατά περίπτωση ανά Παράρτημα ή και δομή. 
 
Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι : 
1. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον 
προμηθευτή . 
2. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π. 
3. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου 
θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του 
χορηγουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση 
άρνησής θα γίνεται σχετική παρατήρηση. 
4. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των παραδιδόμενων ειδών, με σύνταξη 
αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται και στον 
προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία: 
α)  Ημερομηνία παραγγελίας 
β)  Ποσότητα 
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γ)  Είδος 
δ)  Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 
ε)  Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην Υπηρεσία 
στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν 
ζ)  Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις 
αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει 
η)  Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε:  
 
Α.1. Ποιοτικό και 
Α.2. Ποσοτικό 
1. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :  
α) Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδους καυσίμου χρώματος 
(π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό) . 
β) Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην 
Αρμόδια Χημική Υπηρεσία. 
 Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα 
της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για 
την ποιότητα. 
 Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές 
παραλαβής λαμβάνουν απ’ ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια Χημική 
Υπηρεσία ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό ή τα Τμήματα Τεχνικού 
Ελέγχου των Δ/νσεων  Εμπορίου  της Περιφέρειας Α.Μ. Θράκης. 
 Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρακτικό 
δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται 
στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ‘’ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε να υπογράψει’’ και 
η δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά.  
 Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην 
επιτροπή παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητας ενός λίτρου το οποίο θα 
λαμβάνεται ανεξάρτητα από την δειγματοληψία της παρ. (β), από τον σωλήνα 
εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 431 της 
14/89 Αγορανομικής Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής, στο δείγμα θα 
προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο (π.χ. είδος 
καυσίμου, ποσότητα αριθμ. Δελτίου Αποστολής κ.λ.π.). 
 Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα μέχρι εξάντλησης των καυσίμων 
από την δεξαμενή. 
 Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Διατάξεις. 
2. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει πέρα από την 
καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η 
χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές 
βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση. 
Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 387 
της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης. 
Β. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται 
από τη δειγματίζουσα Υπηρεσία. 
Γ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή 
μη κανονικό - νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 
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Άρθρο 14ο 
Απόρριψη συμβατικού είδους/υπηρεσίας – Αντικατάσταση 

 
1. Στην περίπτωση κατά την οποία το συμβατικό είδος   κριθεί απορριπτέο είτε από 
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (ανά Παράρτημα ή Δομή του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.) ή κατά 
την χρήση του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, εφόσον του ζητηθεί 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 213 Ν.4412/16. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως και 
στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
2. Στην περίπτωση κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους 
όρους της σύμβασης, κρίνονται όμως από το Δ.Σ. παραλειπτέες, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον είναι δυνατόν, ή 
στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον 
αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. 
 

Άρθρο 15ο 
Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου 

 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε 
παραπάνω στο αρ.12 παρ.12.2 για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παρούσα. 
3. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
3.1 Κατάπτωση ολική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 
3.2 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/ανάδοχο είτε από 
τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση 
ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός 
γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, 
κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου 
ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση 
τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
3.3 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή/αναδόχου από το σύνολο 
των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/16.  
3.4 Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού έως και 100% της αξίας των 
υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει 
τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 
ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 
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3.5 Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, 
από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  
3.6 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου 
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης 
ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον 
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  
 

Άρθρο 16ο 
Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις 
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων και 
των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της 
σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της προμήθειας ειδών/υπηρεσιών. 
Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 
2. Η Παραλαβή των ειδών και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, ανατίθεται στην, κατά περίπτωση Παραρτήματος ή Δομής του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ., Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται προς τούτο από το 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
3. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών 
προϊόντων (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) επιβάλλεται στον 
προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 100% της τελευταίας παραγγελίας 
και σε περίπτωση υποτροπή ίση έως και με το 300% της τελευταίας παραγγελίας, ανάλογα 
με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. Σε κάθε 
περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο 
τον ανάδοχο. 
4. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. μετά 
από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε 
περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης που να διαπιστώνει 
κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. 
5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. αζημίως για αυτό. 
6. Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 15 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι 
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία σύμβαση. 
 

Άρθρο 17ο  
Τρόπος πληρωμής 

 
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για 
οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. 
πρόστιμο, κλπ). Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την εξόφληση των 
μηνιαίων παραδοθείς προϊόντων: 
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1.1 Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής καθώς και 
παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Προμηθευτή το οποίο 
θα συντάσσεται από την κατά περίπτωση και ανά Παράρτημα ή δομή αρμόδια Επιτροπή 
που θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. για την Παραλαβή των Ειδών/Υπηρεσιών και 
Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύμβασης. 
1.2 Τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι χρεώσεις 
για κάθε Παράρτημα / μονάδα του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. καθώς και το γενικό σύνολο. 
1.3 Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα). 
1.4 Φορολογική ενημερότητα. 
1.5 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά 
αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
3. Η πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί όταν εγκριθεί ο φάκελος της 
διενέργειας του διαγωνισμού από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στο Νομό Καβάλας, με την προσκόμιση του πρώτου τιμολογίου.   
 

Άρθρο 18ο 
Κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ 
της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και 
ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 
β) Παρακράτηση Φόρου 1% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
γ) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 
0,06% (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/16) επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/16). 

 
Άρθρο 19ο 

Επανάληψη – ματαίωση του διαγωνισμού 
 

 Το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που η συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων δεν κριθεί ικανοποιητική ή σε περίπτωση, που οι προτάσεις τους 
κριθούν ασύμφορες ή βάσει των σχετικών νόμων και διατάξεων απαράδεκτες, να 
ματαιώσει τον διαγωνισμό και εν συνεχεία είτε να τον επαναλάβει, είτε να προβεί σε 
απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 10 του αρ. 6 και στα 
άρθρα 32, 118 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 20ο 
Ισχύς της σύμβασης   

 
20.1    Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα 
παράτασης αυτής μέχρι και τρείς (3) μήνες μονομερώς από τον Φορέα. Η παράταση ισχύος 
της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και 
πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, εκ των οποίων, οι τρεις (3) μονομερώς όπως αναφέρεται 
ανωτέρω, και οι επόμενοι εννέα (9) μήνες με την συναίνεση του αναδόχου, και για κάθε 
μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα είναι 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από 
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τη σύμβαση κατ’ αναλογία. Οι παρατάσεις αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση Δ.Σ. ή πράξη 
Προέδρου. 
20.2 Η απόφαση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, θα κοινοποιηθεί εγγράφως και 
έγκαιρα στους προμηθευτές και πάντως προ της λήξεως της κανονικής διάρκειας. 
20.3 Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη εργασία, η οποία δεν 
θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που 
προκύπτει από τη σύμβαση κατ΄ αναλογία. 
20.4 H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης προμήθειας θα βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 1611  του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
 

Άρθρο 21.  
Τροποποίηση – επέκταση – διακοπή της σύμβασης 

 
21.1 Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, άλλος φορέας χορηγήσει είδη/παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο Ίδρυμα με 
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος 
τις ανάγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από 
μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου 
αυτών.   
21.2 Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε 
περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
21.3 Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της οικείας 
Σύμβασης. 
21.4 Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και 
των δύο συμβαλλομένων, σύμφωνα και όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4412/16. 
21.5 Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον. 
21.6 Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μεγαλύτερες ή 
μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στη παρούσα εντός του 
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει συνυπολογίζοντας τα 
δικαιώματα παρατάσεων, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών. 
21.7 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές 
ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν 
και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
21.8 Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν θα 
υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, αλλά αποβλέπουν 
στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών για την φροντίδα των 
περιθαλπομένων και φιλοξενουμένων των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, ο 
προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική προσφορά για έγκριση, μόνο εφόσον 
του ζητηθεί. 
 

Άρθρο 22 
Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

 
22.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο 
ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
22.2 Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα 
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αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
 

Άρθρο 23 
Εμπιστευτικότητα 

 
23.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., ο Προμηθευτής 
δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 
κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε 
το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
23.2 Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. και δεν δεσμεύει το 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
23.3 Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και 
μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 
 

Άρθρο 24 
Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικές διατάξεις.  

 
24.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., υποχρεούται δε να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
24.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
24.3 Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 
24.4 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση 
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. 
24.5 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
24.6 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 
εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 
κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 
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εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, 
η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, 
ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια 
από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής 
Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 
24.7 Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 
3414/05. 
24.8 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας σύμφωνα με το 
συνολικό αριθμό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν εγγράφως στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. 
Επίσης οι παραλήπτες της διακήρυξης είναι υπεύθυνοι να προβούν στους 
απαιτούμενους υπολογισμούς σύμφωνα με τους πίνακές ειδών (Παράρτημα Β’ της 
παρούσης) ανά παράρτημα ή δομή του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. για την ορθή κατάρτιση της 
προσφοράς τους.  
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 
του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
24.9 Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου, 
όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του 
συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και 
η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως 
εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
24.10 Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

 
 
 

Άρθρο 25ο 

 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση σε τέσσερις εφημερίδες  
Νομαρχιακού και Τοπικού Τύπου.  
 

ΑΔΑ: 6ΝΤΥΟΞΧΘ-35Π





 
34 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων των διαγωνισμών (αρχικών και 
επαναληπτικών) στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους ανάδοχους των προμηθειών 
σύμφωνα με το αρ.4 του Ν.3548/07 και το αρ.46 του Ν.3801/09, τα  οποία θα 
υπολογιστούν  σύμφωνα με το ποσό που θα προκύψει από την εκάστοτε σύμβαση σε 
αναλογία με το συνολικό ποσό των συμβάσεων που θα προκύψουν.  
 
 

  
 
 
  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 

 
 
 

ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΑΔΑ: 6ΝΤΥΟΞΧΘ-35Π





 
35 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.1. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο: 
Στον υποφάκελο  της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί 
ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή 
πιστοποιητικά. 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, χωρίς θεώρηση, της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος: 
 

i.Για το χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα παραγγελίας, όπως 
αναφέρεται και στο άρθρο 13 του παρόντος. 

ii.Στην οποία θα δηλώνεται ότι οι προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης 
βενζίνης  που προσφέρεται, καθώς και τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά είναι 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

iii.Να δηλώνεται  ότι, εφόσον δεν κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του εργοστασίου κατασκευής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 
οποίου έγινε η αποδοχή. 

iv.Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του 
προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και 
τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την 
ασφάλεια πραγμάτων. 

v.Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

vi.Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε 
αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη ΚΥΑ (αρ. 74 του Ν.4412/16). 

vii.Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της του άρθρου 103 του Ν.4412/16, που απαιτούνται 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
ίδιου άρθρου και του άρθρου 11 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή 
της εν λόγω υπηρεσίας - προμήθειας. 

viii.Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. 
ix.Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης. 
x.Να δηλώνεται το ύψος και ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής και το πιστωτικό ίδρυμα 

έκδοσης αυτής. 
xi.Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 
xii.Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δημοπρατούμενης 

Προμήθειας/Υπηρεσίας. 
xiii.Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του 
παρόντος διαγωνισμού. 

xiv.Να δηλώνεται ότι η προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον 360 ημέρες. 
 
2. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρα Υπ. δήλωση θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
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3. Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης  και αμόλυβδης 
βενζίνης  προϊόντων από την αρμόδια υπηρεσία (εφόσον προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία). 

4. Βεβαιώσεις  προμήθειας αντίστοιχης από Υπηρεσίες – Επιχειρήσεις (Ιδιωτικού και 
Δημόσιου Τομέα)-  που θα αναφέρονται στο ΤΕΥΔ – εφόσον υπάρχει η προηγούμενη 
σύμβαση- η καλή εκτέλεση αυτής ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο κατάλογος είναι αληθής και 
όντως ο προμηθευτής έχει εκτελέσει τις αναφερόμενες παραδόσεις ή και συμβάσεις. Στον 
κατάλογο επί ποινή απόρριψης θα αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις ή παραδόσεις 
τουλάχιστον δύο (02) επιχειρήσεων ή υπηρεσιών .  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

- Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι , κατά περίπτωση: 
- Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές 
- Για τις Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί      
                                 του. 
- Για το συνεταιρισμό ο Πρόεδρός του 
- Για την ένωση προμηθευτών -  κοινοπραξία κάθε μέλος  
 
 
Α.2. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:  
 
1. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, 
μέσα στον κυρίως φάκελο και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική προσφορά»,  διαμορφωμένα ως εξής:  
Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται: 
 
Α) Για την Προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ μόνο για το σύνολο όλων των ζητούμενων 
ποσοτήτων, ανά Παράρτημα - μονάδα, χωριστά ,  όπως προκύπτει από τους πίνακες που 
αφορούν, και οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης, σε ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας 
καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. της έδρας του Παραρτήματος του 
Κέντρου, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  ανεξάρτητα από εργοστάσιο κατασκευής ή εμπορικό 
σήμα και που θα αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα 
του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες του Παραρτήματος Β’. 
 
Β)  Για την Προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  μόνο για το σύνολο όλων των 
ζητούμενων ποσοτήτων, ανά Παράρτημα - μονάδα, χωριστά ,  όπως προκύπτει από τους 
πίνακες που αφορούν, και οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης, 
σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα 
προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. της έδρας του 
Παραρτήματος του Κέντρου, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  ανεξάρτητα από εργοστάσιο 
κατασκευής ή εμπορικό σήμα και που θα αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες 
του Παραρτήματος Β’. 
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Γ)Για την Προμήθεια ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗ μόνο για το σύνολο όλων των ζητούμενων 
ποσοτήτων, ανά Παράρτημα - μονάδα, χωριστά ,  όπως προκύπτει από τους πίνακες που 
αφορούν, και οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης, σε ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας 
καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. της έδρας του Παραρτήματος του 
Κέντρου, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  ανεξάρτητα από εργοστάσιο κατασκευής ή εμπορικό 
σήμα και που θα αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα 
του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες του Παραρτήματος Β’. 
 
Δ) Για την Προμήθεια ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΣΣΩΝ – ΛΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ  μόνο για το 
σύνολο όλων των ζητούμενων ποσοτήτων, ανά Παράρτημα - μονάδα, χωριστά ,  όπως 
προκύπτει από τους πίνακες που αφορούν, και οι οποίοι παρατίθενται στο 
Παράρτημα Β’ της παρούσης, σε τιμή σε ευρώ  με τρία (03) δεκαδικά ψηφία , µετά 
την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης (αν είναι ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης 
διαμορφούμενης λιανικής τιμής) που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται 
στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος, ανεξάρτητα από 
εργοστάσιο κατασκευής ή εμπορικό σήμα και που θα αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε 
κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
ποσότητες του Παραρτήματος Β’. 
 
2. Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται 
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) 
αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνονται υπόψη η 
αμέσως προηγούμενη τιμή ( ανώτερη ή κατώτερη). 
3. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής από την παραπάνω Δ/νση, για 
τιμή θα λαμβάνεται η εγγυτέρα πιστοποιηθείσα τιμή, η οποία δεν πρέπει να απέχει 
περισσότερο από ένα μήνα, προ ή μετά τη παράδοση. 
4. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού 
γνωρίσματος του είδους από το οποίο εξαρτάται η τιμή τότε το είδος θα αποτιμάται στην 
κατώτερη τιμή, από την οποία θα αφαιρούνται η προαναφερθείσα έκπτωση, οι κρατήσεις 
κ.λ.π. 
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.  
6. Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ 
επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
8. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε οικονομική 
αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των τιμών της  
κατακύρωσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
9. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
10. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
11. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η 
αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως 
απαράδεκτη. 
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12.  Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που 
θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των 
ειδών και την αποπληρωμή τους. 
13. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και οφείλει να  
εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η 
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
14. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. 
15. Κατανομή προϋπολογισμού ανά Παράρτημα – ανώτερη προϋπολογισθείσα τιμή – 
αξία εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά είδος: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

1.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή 

Λίτρου 
Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ Λίτρα 35.000 1,1112 € 38.892,00 € 777,84 € 
Σύνολο    38.892,00€  

2.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ Λίτρα 3.000 1,2943€ 3.882,90 € 77,66 € 
Σύνολο    3.882,90 €  

3.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ – 
Ελαιολιπαντικά 

Λίτρα 70 lt 8,00 € 560,00€ 11,20 € 

Σύνολο       560,00 €  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

1.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή 

Λίτρου 
Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Λίτρα 1.500 1,1137 € 1.670,55 € 33,11 € 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Λίτρα 1.300 1,1137 € 1.447,81 € 28,96 € 

Σύνολο  2.800  3.118,36 € 62,07 € 
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        2. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή 

Λίτρου 
Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  Λίτρα 100 1,2806 € 128,06 € 2,56€ 
Σύνολο    128,06 €  

      3. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή 

Λίτρου 
Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ – 
Ελαιολιπαντικά 

Λίτρα 12 lt 8,00 € 96,00 € 1,92 € 

Σύνολο       96,00 €  
      4. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή 
Λίτρου 

Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ Λίτρα 8,9 lt 9,00 € 80,10 € 1,60 € 
Σύνολο       80,10  €  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

1.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή 

Λίτρου 
Συνολική 
δαπάνη 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ Λίτρα 15.000 1,1137 € 16.705,50€ 334,11 € 
Σύνολο      16.705,50 €  

2. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ Λίτρα 6.000 1,2806 € 7.683,60 € 153,67 € 
Σύνολο    7.683,60 €  

3. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή 

Λίτρου 
Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ – 
Ελαιολιπαντικά 

Λίτρα 140 lt 8,00 € 1.120,00 € 22,40 € 

Σύνολο    1.120,00 €  
4. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή 

Λίτρου 
Συνολική 
δαπάνη 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ Λίτρα 20 lt 9,00 € 180,00 € 3,60 € 

Σύνολο    180,00  €  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

1.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ Λίτρα 30.000 1,1000€ 33.000,00 € 660,00 € 
Σύνολο    33.000,00€  

     2. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  Λίτρα 3.300 1,2766 € 4.212,78 € 84,26€ 
Σύνολο    4.212,78 €  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ  ΔΡΑΜΑΣ 

   1. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Λίτρα 50.000 1,1000 € 55.000,00 € 1.100,00 € 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Λίτρα 10.000 1,1000 € 11.000,00 € 220,00 € 

Σύνολο  60.000  66.000,00€ 1.320,00€ 
2. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  Λίτρα 120 1,2766 € 153,19 € 3,06€ 
Σύνολο    153,19 €  

3. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ – 
Ελαιολιπαντικά 

Λίτρα 100 lt 8,00 € 800,00 € 16,00 € 

Σύνολο      800,00 €  
4. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ Λίτρα 40  lt 9,00 € 360,00 € 7,20 € 
Σύνολο      360,00 €  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 

1.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Λίτρα 20.500  0,8475 € 17.373,75€ 347,48 € 

Σύνολο      17.373,75 €  
     2. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ Λίτρα 6.000 1,1193 € 6.715,80€ 134,32 € 
Σύνολο      6.715,80 €  

3. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  Λίτρα 6.700 1,3209 € 8.850,03 € 177,00 € 
Σύνολο    8.850,03 €  

4. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ – 
Ελαιολιπαντικά 

Λίτρα 80  lt 8,00 € 640,00 € 12,80 € 

Σύνολο      640,00 €  
                    5. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή 
Λίτρου 

Συνολική 
δαπάνη 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ Λίτρα 30 lt 9,00 € 270,00 € 5,40 € 

Σύνολο    270,00  €  
 

ΚΚΠΠΑΜΘ 
 

1.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Λίτρα 4.000  0,8451 € 3.380,40€ 67,61 € 

Σύνολο    3.380,40 €  
2.  

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 
δαπάνη 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ Λίτρα 1.000 1,2806 € 1.280,60€ 25,61 € 
Σύνολο       1.280,60 €  
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      3. 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 

δαπάνη 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Αξία 
εγγυητικής 

2% 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ Λίτρα 3.000 1,1137 € 3.341,10€ 66,82 € 
Σύνολο    3.341,10 €  

 

 
16. Η προσφορά θα κατατεθεί συμπληρώνοντας και το παρακάτω έντυπο οικονομικής 
προσφοράς που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΡΗΜΑΤΟΣ …………………….. 

ΤΟΥ  Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
 

Κατηγορία (α)  Ποσοστό 
έκπτωσης % 

(β) 

Αφαίρεση από την 
τιμή αναφοράς 

(που είναι ο 
αριθμός 0,77) (γ) 

Ζητούμενα λίτρα 
(δ) 

 

Τελικό ποσό 
προσφοράς 

(ε) 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

……….. 0,77 – (0,77 x 
ΠΟΣΟΣΤΟ) = ....... 

 
( Ο αριθμός 

αναφοράς 0,77 
μείον το ποσοστό 

έκπτωσης 
εκφρασμένο σε 

δεκαδικό αριθμό 
πολλαπλασιασμένο 

με τον αριθμό 
αναφοράς 0,77) 

……………… ……………….. 

   Φ.Π.Α. ……………. 
   Σύνολο με 

Φ.Π.Α. 
……………….. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ …………………… 
ΤΟΥ Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 

 
Κατηγορία (α)  Ποσοστό έκπτωσης % 

(β) 
Ζητούμενα λίτρα 

(δ) 
 

Τελικό ποσό 
προσφοράς 

(ε) 
Πετρέλαιο Κίνησης ……….. ……………… ……………….. 

  Φ.Π.Α. ……………. 
  Σύνολο με Φ.Π.Α. ……………….. 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ   ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ …………………… 

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
 

Κατηγορία (α)  Ποσοστό έκπτωσης % 
(β) 

Ζητούμενα λίτρα 
(δ) 

Τελικό ποσό 
προσφοράς 
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 (ε) 
Βενζίνη Αμόλυβδη ……….. ……………… ……………….. 

  Φ.Π.Α. ……………. 
  Σύνολο με Φ.Π.Α. ……………….. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ    ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ …………………… 
ΤΟΥ Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Τιµή (αριθμητικώς) Τιµή (ολογράφως) 
Ελαιολιπαντικά  Προσφερόμενη Τιµή 

(χωρίς ΦΠΑ) 
  

 Αναλογών ΦΠΑ  %   
 Προσφερόμενη Τιµή 

(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) 

  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ     ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ …………………… 
ΤΟΥ Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Τιµή (αριθμητικώς) Τιµή (ολογράφως) 
Υδραυλικά υγρά  Προσφερόµενη Τιµή 

(χωρίς ΦΠΑ) 
  

 Αναλογών ΦΠΑ  %   
 Προσφερόµενη Τιµή 

(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) 

  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

Προδιαγραφές αμόλυβδης βενζίνης όπως αυτές υπαγορεύονται από την ΚΥΑ 
291/2003 των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ με την οποία 
ενσωματώθηκε η 98/70/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 στην εσωτερική έννομη τάξη, και αναφέρονται στο ΦΕΚ 332/Β’/11-
2-2004, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ακολουθώντας το πρότυπο ΕΝ 228.  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Προδιαγραφές πετρελαίου κίνησης για οδικά οχήματα όπως αυτές υπαγορεύονται 
ΚΥΑ 291/2003 των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, με την 
οποία ενσωματώθηκε η 98/70/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 στην εσωτερική έννομη τάξη, και αναφέρονται στο ΦΕΚ 332/Β’/11-
2-2004, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ακολουθώντας το πρότυπο ΕΝ 590. 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Προδιαγραφές πετρελαίου θέρμανσης Αριθ. Απόφασης  467/2002   (ΦΕΚ Β΄ 
1531/16.10.2003) του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
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συνεδρίαση της 19/12/2002 και η οποία τροποποιήθηκε στη Συνεδρίασή της 23/1/2003 
με την απόφαση 21/2003 του Συμβουλίου, όπως τελικά διαμορφώθηκε από την Ευρ. 
Επιτροπή στο πλαίσιο των διαδικασιών του Π.Δ. 39/2001 
(Χρωματισμός και ιχνηθέτηση  - Πρόσθετα - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου -  

Ανθρακούχο υπόλειμμα - Απαιτήσεις εξαρτώμενες 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κωδικός CPV ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

09134100-8 του ΦΕΚ: 1490/Β/09-10-
2006(Υ.Α. 514/2004) & 
του Φ.Ε.Κ. 332/2004/Β΄ 

(Υ.Α. 332/2004) 
 

2 ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

09132100-4 του ΦΕΚ: 872/Β/2007 
(ΑΧΣ 510/2004) & του 

Φ.Ε.Κ. 332/2004/Β΄ (Υ.Α. 
332/2004) 

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100-5 Το πετρέλαιο 
θέρμανσης θα καλύπτει 
τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην Υπ. 
απόφαση 1)467/2002 

ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος 
Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 

1273/2003 τεύχος Β’ 3) 
ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 
332/2004 τεύχος Β’ 

4 ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211000-1 SAE:10W-40 
 

5 ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211000-1 SAE: 5W-40 
 

6 ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211000-1 SAE: 5W-30 
 

7 
 

ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211000-1 SAE: 15W-40 
 

8 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

09211610-0  

 
 
 

Β. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΔΟΜΗ 
 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
α/α Παράρτημα Λίτρα 

1 Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης 20.500 
2 ΚΚΠΠΑΜΘ   4.000 

Σύνολο λίτρων 24.500 
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2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
α/α Παράρτημα Λίτρα 

1 Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Παιδιών με 

Αναπηρία Κομοτηνής 

35.000 

2 Προστασίας Παιδιού Καβάλας   2.800 
3 Χρονίων Παθήσεων  Καβάλας  15.000 
4 Προστασίας Παιδιού Δράμας 30.000 
5 Χρονίων Παθήσεων Δράμας  60.000 
6 Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης    6.000 
7 ΚΚΠΠΑΜΘ 3.000 

Σύνολο λίτρων                    151.800 
 

3. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
α/α Παράρτημα Λίτρα 

1 Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Παιδιών με 

Αναπηρία Κομοτηνής 

3.000 

2 Προστασίας Παιδιού Καβάλας 100 
3 Χρονίων Παθήσεων  Καβάλας 6.000 
4 Προστασίας Παιδιού Δράμας 3.300 
5 Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης 6.700 
6 Χρόνιων Παθήσεων Δράμας 120 
7 ΚΚΠΠΑΜΘ 1.000 

Σύνολο λίτρων 20.220 
 

4. ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
α/α Παράρτημα Λίτρα 

1 Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Παιδιών με 

Αναπηρία Κομοτηνής 

70 

2 Προστασίας Παιδιού Καβάλας 12 
3 Χρονίων Παθήσεων  Καβάλας 140 
4 Χρονίων Παθήσεων Δράμας 100 
5 Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης 80 

Σύνολο λίτρων 402 
 

5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 
α/α Παράρτημα Λίτρα 

1 Χρονίων Παθήσεων  Καβάλας 20 
2 Χρονίων Παθήσεων Δράμας 40 
3 Προστασίας Παιδιού Καβάλας 8,9 
4 Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης 30 

Σύνολο λίτρων 98,9 
 

Στοιχεία επικοινωνίας Παραρτημάτων και Δομών του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. -  Ταχυδρομικές 
διευθύνσεις & τηλέφωνα 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
Δ/ΝΣΗ 

ΦΑΞ ΤΗΛ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 1 
ΔΡΑΜΑ 66100 

2521037511 25213 50801 
 
25213 50802 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 45 
ΔΡΑΜΑ 66100 

2521027505 2521 0 22620 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

2ο χιλ. Ε.Ο. 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΕΡΡΩΝ – 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 
ΚΑΒΑΛΑ – 64100 

2592350313 2592350300 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΙΟΚΑΣΤΗΣ 
– ΚΑΒΑΛΑ – 65404 

 2513 500508 
251 3 500500 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

15ο χι. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 

ΞΑΝΘΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ – 

69100 

2531097197 2531352010 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΧΡΥΣΑ – ΞΑΝΘΗΣ  - 
ΞΑΝΘΗ – 67100 

 2541023755 
2541070108 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ …../2020 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  …………………………………………………..ΓΙΑ ΤΟ  Κ.Κ.-Π.Π.Α.Μ.Θ.  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 
Διευθύνσεις:       

 

Α.Φ.Μ:    
Δ.Ο.Υ:  

Τηλέφωνο:  
Fax:  
ΚΑΕ:  
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Στην Καβάλα  σήμερα ……./……./2020 στα γραφεία της Κ.Υ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. οι 
παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το  Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» που εδρεύει στην Καβάλα, 
Τέρμα Ιοκάστης 65404 ,  με ΑΦΜ: 997583617 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ νόμιμα εκπροσωπούμενο 
από τον Πρόεδρο αυτού κ. Σωτηριάδη Σωτήριο  το οποίο χάριν συντομίας θα καλείται 
εφεξής «Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. » και αφετέρου, η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” η οποία εδρεύει ........................................................ με Α.Φ.Μ. 
………………………………Δ.Ο.Υ. ……………………..και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
της παρούσας από ........................................................,  με Α.Δ.Τ …………………………..……. 
υπό την ιδιότητά του ως ……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα καλείται  στο 
εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,  
έχοντας υπόψη: 
 
 
1. Τη με αριθμό  /2019 διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή …………………………………………του Κ.Κ.Π.-Π.Α.ΜΘ. προϋπολογισμού 
#.........................................#€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 
είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του 
Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού της  Π.Ε. της έδρας κάθε Παραρτήματος του Κέντρου  της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. Στον προϋπολογισμό του εν λόγω διαγωνισμού συμπεριλαμβάνεται 
ο αναλογούν Φ.Π.Α.  
2. Του Π.Δ. 134/17 (ΦΕΚ 168/Α/06-11-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
3. Του Π.Δ. 83/19 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών 
και Υφυπουργών. 
4. Την υπ΄αρ. Οικ. 33168/Δ1.11369/26-07-2019 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου. 
5. Την υπ΄αρ. Οικ. Δ1.33086/11345/22-07-2019  «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων». 
6. Του Ν.Δ. 469/74 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
7. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου 
Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί 
με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει. 
8. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών. 
9. Της παραγράφου Β.Δ. του άρθρου 1 του  Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-2011) 
«Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.». 
10. Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας». 
11. Του αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών 
προσώπων του δημοσίου» (ΦΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
12. Του Ν.3886/10 Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 
4412/2016. 
13. Του εδαφίου Στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τον Ν.4172/2013 σύμφωνα με τον οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει 
παρακράτηση φόρου 1% για την προμήθεια πετρελαίου. 
14. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄/2002) περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών 
και άλλες διατάξεις. 
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15. Του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α΄/2005) περί ελέγχου της διακίνησης και αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων. 
16. Του Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α΄/2005) περί εισαγωγής στην Ελληνική Αγορά των 
Βιο-καυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων. 
17. Του Ν. 4254/2014 περί μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις (υποπαράγραφος ΣΤ.5). 
18. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων 
Συμβάσεων» 
19. Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων για την 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται 
κράτηση 0,10% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΦΠΑ. 
20. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007) όπως έχει 
τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016. 
21. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
22. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο 
ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 
 
 
Β. Τις κάτωθι αποφάσεις: 
1. Την με αριθ. Δ9/οικ. 44838/11750/05-10-2016 Υπουργική Απόφαση , η οποία 
δημοσιεύθηκε στο  Φ.Ε.Κ. 542/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-10-2016 περί ορισμού μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. 
2. Την υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. 
3. Την Α2-718/28.7.2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 
4. Την Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/2005) περί κανονισμού αδειών όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
5. Την Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β΄/2003) περί προδιαγραφών και μεθόδων 
ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης. 
6. Την Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β΄/2002)περί διαδικασίες χρωματισμού και 
ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης. 
7. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
8. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
9. Την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) 
περί έγκρισης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης.  
10. Την υπ. αρ. Θέμα 1ο 1/24ης Συνεδρίασης/04-07-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας ορισμού Επιτροπή 
αξιολόγησης Διαγωνιστικών διαδικασιών (2019-2020). 
11.  Την με αριθ. Πρωτ. 53974/1667/27-11-2019  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για 
το έτος 2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1611 μέχρι του ποσού των 216.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Α.Δ.Α.:66ΔΘ46ΜΤΛΚ-ΛΕΝ). 
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12. Την με αριθ. Πρωτ. 10893/06-12-2019 Απόφαση Προέγκρισης Δέσμευσης 
Πίστωσης για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1611 μέχρι του ποσού των 
55.314,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Α.Δ.Α.:60ΚΦΟΞΧΘ-Χ70). 
13. Την υπ’ αριθμ. ΘΕΜΑ 1Ο 2  της 41ης Συνεδρίασης της 10ης-12-2019 Απόφαση 
Δ.Σ./Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. περί έγκρισης της σκοπιμότητας και της διενέργειας Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών 
καυσίμων θέρμανσης και κίνησης καθώς και ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών  για 
ένα (01) έτος για τα Παραρτήματα και τις Δομές του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. (Α.Δ.Α.:6ΠΟ7ΟΞΧΘ-
90Ε). 
14.  
 
• Την υπ’ αριθμ. ………………………… Δ.Σ./Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. περί ανάδειξης μειοδότη. 
• Την με αριθμό …………………..….. Απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. περί 
κατακύρωσης στον προμηθευτή ……………………….. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ………………………….για τα 
Παραρτήματα και τις δομές του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
Παράρτημα Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ» της διακήρυξης 
12/2017 που κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή (λόγω μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης Ή 
χαμηλότερης τιμής), με απόφαση ΔΣ / ΚΚ.Π.-Π.Μ.Θ.  της αριθ. …………………. συνεδρίας, 
προϋπολογισμένης δαπάνης # ………………………..# € με ΦΠΑ 24% με ποσοστό έκπτωσης 
………… % επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 
είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του 
Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού της  Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος του Κέντρου 
Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
2. Το ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης και της 
τυχόν παράτασης αυτής ή μικρότερο που προέκυψε για οποιονδήποτε λόγο  και δεν 
υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αύξηση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και 
των επομένων του. 
3. Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Προκήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη 
συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες πληροφορίες, 
αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο. Όλα αυτά υπογράφονται αναλόγως από τους 
συμβαλλομένους και αποτελούν συμβατικά στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου αυτού, οι όροι δε που περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυμπληρώνονται.  
4. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι 
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω στοιχεία σε 
αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της διακήρυξης, ο δε προμηθευτής δηλώνει 
ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 
5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και οφείλει να την 
εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να 
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και συγκεκριμένα από 
……………………. κι έως ………………………… με δικαίωμα παράτασης αυτής μέχρι και τρείς (3) 
μήνες μονομερώς από τον Φορέα. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, 
εκ των οποίων, οι τρεις (3) μονομερώς όπως αναφέρεται ανωτέρω, και οι επόμενοι εννέα 
(9) μήνες με την συναίνεση του αναδόχου, και για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά 
η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία 
που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’ αναλογία. Οι 
παρατάσεις αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση Δ.Σ. ή πράξη Προέδρου. 
2. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής 
στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν 
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών προϊόντων. 
3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο 
αυτής νέος προμηθευτής, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 
4. Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην 
περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε 
στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας ή Υγείας ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή 
Υ.Πε ή άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προμήθεια στο Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ.  με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή 
κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. και χωρίς δικαίωμα για 
αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές  προμήθειες 
/υπηρεσίες  μέχρι και του συνόλου αυτών.   
5. Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. δεν κάνει χρήση αυτής, 
εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιαστεί ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών 
προϊόντων. 
6. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το 
γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του 
αναδόχου. 
7. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται 
μόνον εάν νόμος το επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το προβλέπουν. 
8. Οι τιμές μονάδας των ειδών παραμένουν σταθερές μέχρι την λήξη της σύμβασης 
και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή 
αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 
9. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε στο Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. την με αριθμό…………………………………………….……… ποσού ………..…………………….. € 
εγγυητική επιστολή της ..........................………. Τράπεζας, η οποία ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της. 
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2. Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής  
και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του 
αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι 
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δηλαδή η προμήθεια ………………………………….στις 
ζητούμενες ποσότητες και με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, που προκύπτουν 
από την διακήρυξη 8/2018 και τις υπ’ αριθμ. …………………………… και ……………………..  
αποφάσεις του Δ.Σ. περί έγκρισης της τεχνικής αξιολόγησης και κατακύρωσης του εν λόγω 
διαγωνισμού, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. 
2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από 
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν 
ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθμίζεται 
στην σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι 
των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται 
όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 
• Διακήρυξη υπ’ αριθμ.     /2019 
• Δικαιολογητικά Συμμετοχής Αναδόχου 
• Τεχνική προσφορά αναδόχου 
• Οικονομική προσφορά αναδόχου 
• Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου 
• Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νομικού προσώπου, όπως το 
Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και 
Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου 
3. Είδη και ποσότητες που θα προμηθεύει ο προμηθευτής (στις διευθύνσεις των 
παραρτημάτων και δομών) αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ανά Παράρτημα του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
 

π.χ.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή Λίτρου Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   ΚΙΝΗΣΗΣ Λίτρα 59.500 ……………. € …………………. 
€ 

Σύνολο    …………………. 
€ 

 
4. Τεχνικές προδιαγραφές:  
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Οι προδιαγραφές όλων των ειδών των πετρελαίου θέρμανσης, φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Η ποιότητα των παραπάνω τύπων πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνη µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανώτατου 
Χημικού Συμβουλίου.  
 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
Προδιαγραφές αμόλυβδης βενζίνης όπως αυτές υπαγορεύονται από την ΚΥΑ 
291/2003 των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ με την οποία 
ενσωματώθηκε η 98/70/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 στην εσωτερική έννομη τάξη, και αναφέρονται στο ΦΕΚ 332/Β’/11-
2-2004, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ακολουθώντας το πρότυπο ΕΝ 228.  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Προδιαγραφές πετρελαίου κίνησης για οδικά οχήματα όπως αυτές υπαγορεύονται 
ΚΥΑ 291/2003 των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, με την 
οποία ενσωματώθηκε η 98/70/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 στην εσωτερική έννομη τάξη, και αναφέρονται στο ΦΕΚ 332/Β’/11-
2-2004, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ακολουθώντας το πρότυπο ΕΝ 590. 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Προδιαγραφές πετρελαίου θέρμανσης Αριθ. Απόφασης  467/2002   (ΦΕΚ Β΄ 
1531/16.10.2003) του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 19/12/2002 και η οποία τροποποιήθηκε στη Συνεδρίασή της 23/1/2003 
με την απόφαση 21/2003 του Συμβουλίου, όπως τελικά διαμορφώθηκε από την Ευρ. 
Επιτροπή στο πλαίσιο των διαδικασιών του Π.Δ. 39/2001 
(Χρωματισμός και ιχνηθέτηση  - Πρόσθετα - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου – 
Ανθρακούχο υπόλειμμα - Απαιτήσεις εξαρτώμενες 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κωδικός CPV ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

09134100-8 του ΦΕΚ: 1490/Β/09-10-
2006(Υ.Α. 514/2004) & 
του Φ.Ε.Κ. 332/2004/Β΄ 

(Υ.Α. 332/2004) 
 

2 ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

09132100-4 του ΦΕΚ: 872/Β/2007 
(ΑΧΣ 510/2004) & του 

Φ.Ε.Κ. 332/2004/Β΄ (Υ.Α. 
332/2004) 

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100-5 Το πετρέλαιο 
θέρμανσης θα καλύπτει 
τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην Υπ. 
απόφαση 1)467/2002 

ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος 
Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 

1273/2003 τεύχος Β’ 3) 
ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 
332/2004 τεύχος Β’ 

4 ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211000-1 SAE:10W-40 
 

5 ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211000-1 SAE: 5W-40 
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6 ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211000-1 SAE: 5W-30 
 

7 
 

ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211000-1 SAE: 15W-40 
 

8 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

09211610-0  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν 
μέρει κατά την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλω ή εν 
μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του, στην 
περίπτωση που: 
• δεν εκτελέσει ο προμηθευτής τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα άρθρα  
• δεν τηρήσει ο προμηθευτής οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης και της 
ταυτάριθμης διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών,  
• το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. θεωρήσει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα, δεν είναι σύμφωνα με 
τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  
• αν ο Προμηθευτής αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες 
υπεργολαβικά 
• αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε 
εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 
2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 
αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή των 
προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος καταλογισμού σε 
βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης 
αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας, 
με βάση την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου 
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ 
τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
3. Ο προμηθευτής, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., οι δε μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με 
τους οποίους συνδέεται  με εργασιακή ή άλλη σχέση. 
4. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται 
κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οιονδήποτε άλλων 
προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένου του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., του προσωπικού του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., των 
ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., ο οποίος κίνδυνος 
προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
5. Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες 
του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά του ταυτάριθμου 
διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
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1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παρούσα. 
2. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
• Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση. 
• Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους 
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με 
την κρίση του ΔΣ. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/ανάδοχο. 
Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα 
προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση 
του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών.  
• Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016. Ο 
αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στο αρ. 74 του Ν.4412/16. 
• Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 100%της 
αξίας των υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το 
δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος 
αυτού. 
• Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο 
από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος λήψης του 
ποσού που δικαιούται να λάβει από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
• Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου 
αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της 
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον 
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
3. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις 
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων και 
των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της 
σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, 
θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω 
4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και της ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβή των συμβατικών προϊόντων, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του 
πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή 
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Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται προς τούτο από το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., 
κατά Παράρτημα ή και Δομή του. 
5. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών 
προϊόντων (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) επιβάλλεται στον 
προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 100% της τελευταίας παραγγελίας 
και σε περίπτωση υποτροπής ίση έως και με το 300% της τελευταίας παραγγελίας, 
ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. Σε 
κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο. 
6. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. μετά 
από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε 
περίπτωση πρακτικό της, κατά περίπτωση και ανά Παράρτημα ή Δομή του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ., Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που να διαπιστώνει κατά τρόπο 
επαρκή την παράβαση. 
7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. αζημίως για αυτό. 
8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές 
ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
9. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 
φορολογικής, της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, 
επανειλημμένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
παραγράφων. 
10. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης 
ποινικής δίωξης κατά του προμηθευτή, εάν η παράβασή του αποτελεί και αξιόποινο 
αδίκημα. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα ίδια ισχύουν και για οποιαδήποτε 
άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ) Τα 
αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την εξόφληση της προμήθειας των 
ειδών είναι : 
• Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης των όρων της 
Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Προμηθευτή το οποίο θα συντάσσεται από την κατά 
περίπτωση και ανά Παράρτημα ή δομή αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. για την Παραλαβή των Ειδών και Παρακολούθηση των όρων της οικείας 
Σύμβασης. 
• Τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι χρεώσεις 
για κάθε Παράρτημα / μονάδα του Κ.Κ.Π.Π.Α. καθώς και το γενικό σύνολο. 
• Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα). 
• Φορολογική ενημερότητα. 
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε 
φορά αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
3. Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν 
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, 
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σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες 
άσχετοι προς την ευθύνη του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. την προκαλούν. 
4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένου του 
φόρου εισοδήματος. 
5. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των 
ειδών, την αξία των δειγμάτων σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας και λοιπών στοιχείων 
των ειδών, τα έξοδα της χημικής εξέτασης ή της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης 
εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το είδος που εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται 
με το συμφωνηθέν. 
6. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της 
ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου 20% 
β) Παρακράτηση Φόρου 1% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
γ) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 
0,06% (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/16) επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/16). 
 

ΆΡΘΡΟ 8. 
 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. τους 
προστεθέντες και υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες, 
όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, προστεθέντων ή 
υπαλλήλων του σχετιζόμενη με τη παρούσα Σύμβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει 
από ή απορρέει από την εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
τοιαύτης που συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση με : 
• σωματικές βλάβες, (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν 
θανατηφόρες), και/ή 
• οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ., Δημοσίου, οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής και των σχετικών αντιπροσώπων, 
προστεθέντων ή υπαλλήλων αυτής. 
 

ΆΡΘΡΟ 9.  
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο 
ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
 

ΆΡΘΡΟ 10 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 
1. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα 
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αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., ο Προμηθευτής 
δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 
κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε 
το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
2. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. και δεν δεσμεύει το 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και 
μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 12 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡAΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

Ι. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡAΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Η μεταφορά και παράδοση του ……………………………………………στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
και σε όποιες άλλες μονάδες του ή παραρτήματα του, θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα 
με τις ανάγκες, με δαπάνες και με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.  
2. Το πετρέλαιο θέρμανσης ή και κίνησης ή η αμόλυβδη βενζίνη  θα παραδίδεται 
ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία παράδοσης των καυσίμων . 
3. Πριν από κάθε παραλαβή ……………………………στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. ή και στις δομές 
ή παραρτήματα του, η κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει τις βάνες του 
βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές 
μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που 
προμηθεύει το ………………………….. 
4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τριμελή 
επιτροπή, η οποία θα ορίζεται από το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. κατά περίπτωση ανά Παράρτημα ή 
και δομή. 
5. Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι : 
6. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον 
προμηθευτή . 
7. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π. 
8. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου 
θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του 
χορηγουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση 
άρνησής θα γίνεται σχετική παρατήρηση. 
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9. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των παραδιδόμενων ειδών, με σύνταξη 
αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται και στον 
προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία: 

α)  Ημερομηνία παραγγελίας 
β)  Ποσότητα 
γ)  Είδος 
δ)  Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 
ε)  Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην Υπηρεσία 
στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν 
ζ)  Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν 
παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι 
αρνήθηκε να υπογράψει 
η)  Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία 

 
ΙΙ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
1. Ο έλεγχος διακρίνεται σε:  
a. Ποιοτικό και 
b. Ποσοτικό 
2. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :  
a. Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδους καυσίμου χρώματος 
(π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό) . 
b. Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην 
Αρμόδια Χημική Υπηρεσία. 
3. Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα 
της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για 
την ποιότητα. 
4. Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές 
παραλαβής λαμβάνουν απ’ ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια Χημική 
Υπηρεσία ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό ή τα Τμήματα Τεχνικού 
Ελέγχου των Δ/νσεων Εμπορίου της Π.Ε. του εκάστοτε Παραρτήματος  της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. 
5. Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο 
πρακτικό δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει 
αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ‘’ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε να 
υπογράψει’’ και η δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά.  
6. Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην 
επιτροπή παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητας ενός λίτρου το οποίο θα 
λαμβάνεται ανεξάρτητα από την δειγματοληψία της παρ. (β), από τον σωλήνα 
εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 431 της 
14/89 Αγορανομικής Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής, στο δείγμα θα 
προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο (π.χ. είδος 
καυσίμου, ποσότητα αριθμ. Δελτίου Αποστολής κ.λ.π.). 
7. Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα μέχρι εξάντλησης των καυσίμων 
από την δεξαμενή. 
8. Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Διατάξεις. 
9. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει πέρα από την 
καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η 
χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές 
βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση. 
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10. Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 387 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης και 
Κίνησης. 
11. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται 
από τη δειγματίζουσα Υπηρεσία. 
12. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή 
μη κανονικό - νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 
 
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., υποχρεούται δε να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από 
υπαλλήλους του, που θα 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. 
4. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 
έναντι του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση 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. 
5. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
6. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 
Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 
αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης 
των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 
και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη 
Σύμβαση. 
7. Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 
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8. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του 
προϊόντος από τη αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και 
τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την 
ασφάλεια πραγμάτων, και ενδεχομένως να τα αντικαταστήσει με δικά του έξοδα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 

1. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των 
προϊόντων του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται 
περιοριστικά: 
• Πυρκαγιά  
• Πλημμύρα 
• Σεισμός 
• Πόλεμος 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  
ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Απαγορεύεται η 
εκχώρηση με άλλο τρόπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων 
του εργολάβου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του εργολάβου σε τρίτο φυσικό 
ή Νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς 
του έργου, όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς).Μόνη εξαίρεση αποτελεί η 
εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο 
Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων 
και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείμενο (Διακήρυξη, 
προσφορά κ.λπ.) πλην προφανών σφαλμάτων, ή παραδρομών εν γένει αυτού. 
3. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν 
ρυθμίζεται από αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί Προμηθειών 
του Δημοσίου. 
4. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 
Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου 
συμφέροντος. 
5. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια 
είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 
6. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και 
των δύο συμβαλλομένων, σύμφωνα και όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4412/16. 
7. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον. 
8. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές 
ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν 
και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
9. Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μεγαλύτερες ή 
μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στη παρούσα εντός του 
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει συνυπολογίζοντας τις 
παρατάσεις για λόγους υπηρεσιακών αναγκών. 
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10. Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν θα 
υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, αλλά αποβλέπουν 
στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, 
ο προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική μελέτη για έγκριση, εφόσον του ζητηθεί. 
 
Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (03) ίδια πρωτότυπα, αφού δε διαβάσθηκε, 
βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και τα μεν δύο αντίτυπα 
παραμένουν  στο αρμόδιο Γραφείο του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  για λογαριασμό του πρώτου των 
συμβαλλομένων, το δε άλλο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.     Για τον   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Του   Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  

 
 
 

ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………….. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
ΠΡΟΣ ΤΟ  
……………….. ………………. 
………………..,  Τ.Κ. ………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας 
………………………………………… για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο  διαγωνισμό του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. για την  ανάθεση ………………………………………………………………………………………. 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό      /2019  Διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.     
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.      
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας  υποβληθεί πριν από  την 
ημερομηνία λήξης της.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………. 
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως αναφέρεται  στη  Διακήρυξη).  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
τράπεζά μας.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………….. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
ΠΡΟΣ ΤΟ  
……………….. ………………. 
……………………….  Τ.Κ. ……………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας 
………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης 
…………………..……………… για την  προμήθεια …………………………………………………… 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό     /2019  Διακήρυξή σας. 
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.      
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας.   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη 
διαδικασία ανάθεσης  1 

 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
 
- Ονομασία:  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
-  
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :   

 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη  Ταχ. Κωδικός: ΤΕΡΜΑ ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 65404 

  
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριακάκης Νικόλαος   

  
- Τηλέφωνο: 2521350804  
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- Ηλ. ταχυδρομείο:  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  www.kkppamth.gr 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

CPV 09134100-8 (Πετρέλαιο Κίνησης – ντίζελ) 
CPV: 09132100-4  (Βενζίνη αμόλυβδη) 

CPV: 09211000-1 (Ελαιολιπαντικά- γράσα και λίπη) 
CPV: 09211610-0 (υδραυλικά υγρά) 

          

Προμήθεια  υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης – βενζίνης αμόλυβδης – ελαιολιπαντικών και 
υδραυλικών υγρών) για τις ανάγκες των έξι (06) Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. και της 
Κεντρικής υπηρεσίας. 
 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 

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

 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :   
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

      
     
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότεροι του ενός θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών  

 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 
 
 Στοιχεία  αναγνώρισης : 

 
      Απάντηση : 

 
Πλήρης  Επωνυμία :  
 
 

 
………………………………………………………………….. 

Αριθμός  φορολογικού  μητρώου  (ΑΦΜ) : 
 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

…………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………….. 

Ταχυδρομική  διεύθυνση : 
 
 

 

Αρμόδιος  ή  αρμόδιοι    (2) 
 
Τηλέφωνο :   
 
Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο : 
 
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  
δικτυακού τόπου)  (εάν υπάρχει): 
 

 
        ……………………………………………………. 
 
        ……………………………………………………. 
 
        ……………………………………………………. 
 
  ……………………………………………………… 

http://www.kkppamth.gr/
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Γενικές  πληροφορίες : 
 

       Απάντηση :  

Ο  οικονομικός  φορέας είναι  πολύ  μικρή, μικρή 
ή  μεσαία επιχείρηση    (3) 
 

 
    ΝΑΙ                                                                     ΟΧΙ         

 
 

2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.  
  
3. 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.  

 
 
 

Τρόπος  συμμετοχής :   Απάντηση : 
 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;  (4) 

 
                      ΝΑΙ                      ΟΧΙ 
 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς  
φορείς. 
 
Εάν ναι : 
 
 
α) Αναφέρατε 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) Ενδεχομένως , επωνυμία συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας . 
 

 
 
 
    α)   ………………………………………………… 
 
 
 
 
    β)  …………………………………………………. 
 
 
 
 
    γ)  ………………………………………………… 

Τμήματα 
 

Απάντηση :  

 
Κατά περίπτωση , αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για 
τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά  
 

 
………………………………………………………………. 

 
4. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
 

 
 Εκπροσώπηση ,  εάν  υπάρχει :  

 
  Απάντηση : 

 
Ονοματεπώνυμο : 
 
Συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης , εφόσον  απαιτείται :  
 

 
………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………… 

Θέση / Ενεργών υπό την ιδιότητα :    ……………………………………………………….. 
 
Ταχυδρομική  Διεύθυνση : 

 
…………………………………………………………. 

 
Τηλέφωνα : 

 
…………………………………………………………… 

 
Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (e-mail) : 

 
………………………………………………………………. 

Εάν χρειάζεται, δώσε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση , τον  
σκοπό , κλπ.) : 

 
…………………………………………………………… 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ(5) 
 

 
   Στήριξη : 

 
  Απάντηση : 

 
 Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος  IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος 
V κατωτέρω;  

 
 
 
                       NAI                        OXI 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 
 
 

5 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια  
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας 

 
 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνο εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
 
 

 
   Υπεργολαβική  ανάθεση : 
 

 
  Απάντηση : 

Ο οικονομικός  φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό  μορφή υπεργολαβίας ; 
 
 
 
 

 
                   ΝΑΙ                    ΟΧΙ 
 
Εάν  ναι  παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα  
αναλάβουν : 
 
…………………………………………………………… 
 
………………………………………………………... 
 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες(8) 
 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση(9)·  
 
2. δωροδοκία (10), (11)·  
 
3. απάτη  (12)·  
 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
              τρομοκρατικές δραστηριότητες   (13)·  
 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας   (14)·  
 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων    (15).  
________________________________ 
8 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.   

9 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).  

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

“διαφθορά”.   
11 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).  

 
12 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.   

13 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 και στα άρθρα 40-42 του ν. 3251/2004 
(ΦΕΚ 127/Α)“Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές 
οργανώσεις και άλλες διατάξεις” (προσθήκη εθνικής νομοθεσίας που δεν προβλέπεται στο 
άρθρο 73 παρ. 1).  

 
14 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 
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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. 
3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α)  

 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.  

 
15 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." 
  

 
Λόγοι που σχετίζονται με  ποινικές  καταδίκες : 
 

 
  Απάντηση : 

 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου (16) , 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                         ΟΧΙ 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε :  (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) :  
 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………… (17) 

 Εάν  ναι , αναφέρετε  (18) :  
 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 (-α) σημείο (-α): 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) : 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………….. (19) 
 

 Σε περίπτωση  καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν  την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») (20) ; 

 
 
                    ΝΑΙ                               ΟΧΙ 

 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν (21) ; 
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16 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 )   

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.   
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.   
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
20 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)   

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςi, 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 ;ii 

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): iii 
[……][……][……] 

 

22..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).  

 
 

ΑΔΑ: 6ΝΤΥΟΞΧΘ-35Π





 
 

 

 
 

 

 
23..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  
 
24..Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

 
 

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

 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,  
σύγκρουση συμφερόντων  ή  επαγγελματικό 
παράπτωμα 

 
  Απάντηση  :  

 Ο  οικονομικός  φορέας έχει , εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού , 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ;  (25)  
 
 
 
 
 

 
                        NAI                             OXI 
Εάν ναι,  ο οικονομικός  φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν  την αξιοπιστία του παρά την  
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση») ; 
 
                       ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν :   
……………………………………………………………….. 

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις  (26) : 
 
α) Πτώχευση ,  ή  
 
β) Διαδικασία  εξυγίανσης ,  ή 
 
γ) Ειδική  εκκαθάριση ,  ή 
 
δ) Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ,  ή  
 
ε)  Έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
, ή   
 
στ) Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων , ή 
 
ζ) Σε οποιαδήποτε ανάλογη  κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ΝΑΙ                           ΟΧΙ 
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Εάν  ναι :  
- Παραθέστε  λεπτομερή στοιχεία : 

 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας , θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις  (27) :  

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά 
αναφέρετε : 

 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) : 
……………………………………………………………………….. 

 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας  σοβαρό 
επαγγελματικό  παράπτωμα  ; 
 
 
Εάν ναι,  να  αναφερθούν λεπτομερείς  πληροφορίες : 
 
 
 
 
 

 
                              ΝΑΙ                         ΟΧΙ 
 
    
……………………………………………………………… 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός  φορέας μέτρα  
αυτοκάθαρσης ;  
                             
                             ΝΑΙ                         ΟΧΙ 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν : 
 
………………………………………………………………………… 
 

 
Έχει    συνάψει    ο   οικονομικός   φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
 
 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                     
                             ΝΑΙ                         ΟΧΙ 
 
 
    …………………………………………………………………….. 
 
    ……………………………………………………………………..  
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης ;  
                           
 
                        ΝΑΙ                             ΟΧΙ 
 
 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν : 
 
………………………………………………………………………… 
 

 
25..Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
 στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .  
26..Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
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27..Άρθρο 73 παρ. 5. 
28..Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .  

 
Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων (29), λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
 
 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 

 
   
                       ΝΑΙ                             ΟΧΙ 
 
 
 
…………………………………………. 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή  επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψη της σύμβασης 
(30) ;  
 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 

 
   
                       ΝΑΙ                             ΟΧΙ 
 
 
 
…………………………………………. 

Έχει  επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια (31) κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις ;  
 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
 

 
 
 

                    
                      ΝΑΙ                        ΟΧΙ 
 
 
……………………………………….. 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης ; 
 
 
                      ΝΑΙ                        ΟΧΙ 
 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν : 
 
…………………………………………………………………… 

 
Μπορεί ο οικονομικός  φορέας να επιβεβαιώσει ότι : 
 
α) Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτιρίων επιλογής 
 
β) Δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ,   

                      
                      ΝΑΙ                        ΟΧΙ 
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γ) Ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα  φορέα. 
 
 
δ) Δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση ; 

 

 
29..Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.   
30..Πρβλ άρθρο 48.  
31..Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται  
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  
 
                                                           Δ.ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

 
Ονομαστικοποίηση μετοχών  εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις (Άρθρο 8 παρ. 
4 ν.  3310/2005)  : 

 
        Απάντηση : 

 
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις  εφαρμογής της 
παρ. 4  του άρθρου 8  του Ν. 3310/2005  ; 
 
 

 
                    ΝΑΙ                           ΟΧΙ 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) : 
……………………………………………………………………….. 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης ; 
 
 
                      ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν :………………………………………………… 

32..Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
 
 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων  
κριτηρίων  επιλογής  

  
    Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια  
 επιλογής ; 
 

 
     
                      ΝΑΙ                        ΟΧΙ 
 

 
Α: Καταλληλόλητα 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
 
 
 

 
Καταλληλόλητα 

    
 Απάντηση  

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα  σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος – μέλος εγκατάστασής του : 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά αναφέρετε :  
 

 
……………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………….. 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) : 
……………………………………………………………………….. 

2) Για συμβάσεις  υπηρεσιών : 
 

Χρειάζεται ειδική έγκριση  ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει 
τη δυνατότητα να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του. 

 
                      ΝΑΙ                         μ ΟΧΙ 
 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας 
 
                      ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά αναφέρετε :  

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) : 
 
………………………………………………………………………. 

 
33..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.  
 
                              Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

             Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια        Απάντηση: 
            Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φο    
         ρέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη                                   

     σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα  
                     έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής: 

     
 
 

 
Η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  ανα-  

             φέρετε: 

 [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 
 
 

      αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
         […],[……][…]νόμισμα 

Δικτυακή  διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον  κύκλο           
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε  
ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας : 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

      Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα                                                  Απάντηση:    
       Για συμβάσεις προμηθειών : 

        κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο  
                   οικονομικός φορέας έχει προβεί στις            

            ακόλουθες        κυριότερες παραδόσεις        
            αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί 
            (θα πρέπει επί  ποινή απόρριψης να 
           υπάρχουν τουλάχιστον 
           δύο επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες Ιδιωτ. και  
             Δημόσιου ) ή έχει παράσχει 
           τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
            είδους που έχει προσδιοριστεί: 

    τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
            αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους      
             Παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

          Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
          προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
          στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  
           σύμβασης που αναφέρονται στην 
           διακήρυξη):…...........] 

          περιγραφή               Ποσά    Ημερομηνίες     
           παραλήπτες 

    
 

     
 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν :  
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν. 
 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ……[Προσδιορισμός της 
αναθέτουσας Αρχής ή του αναθέτοντα Φορέα, όπως καθορίζεται προηγούμενα], 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 για (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον τοπικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 
αναφοράς)]: 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης – βενζίνης αμόλυβδης – 
ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών) για τις ανάγκες των έξι (06) Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.-
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Π.Α.Μ.Θ. για ένα (1) έτος».    
ΚΗΜΔΗΣ :  
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): 
 
 

/    …..  / 2019 
………………………………………… 

 
Τόπος : 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 
………………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………………………………. 
Υπογραφή (-ές)  
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