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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   
      Ο Διμαρχοσ Π. Φαλιρου Δ. Χατηθδάκθσ προκθρφςςει ότι, ο Διμοσ κα προβεί ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται 
βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ) επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τον 
ν.4412/2016 και τθν Διακιρυξθ (280/2018 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ), για τθν παροχι υπθρεςιϊν: 
Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και μηχανημάτων, 2018-2020. Διάρκεια ςφμβαςθσ 3 μινεσ. 
     Ο  διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 21η του μθνόσ Αυγοφστου 2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα λιξθσ τθσ 
υποβολισ προςφορϊν 13.00 ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, Σερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ (2οσ όροφοσ, γραφείο 
Η/Μ), Π. Φάλθρο, Σ.Κ. 17562, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν Η/Μ αντικειμζνου. 
     Σο φψοσ του προχπολογιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000,00€ πλζον ΦΠΑ 24% και θ ζκταςθ τθσ 
προμικειασ 55.266,23 λίτρα κάκε είδουσ ςφμφωνα με τθν 63/2018 μελζτθ τθσ Σ.Τ.. Δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ςφνολο του προχπολογιςμοφ. Ενςτάςεισ-προςφυγζσ ςφμφωνα με το αρ. 8 τθσ διακιρυξθσ, 
ςυνοδεφονται από παράβολο υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Η δαπάνθ κα  καλυφκεί  από  τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου των ετϊν 2018-2019 ςτουσ Κ.Α.: 10-
6411.002, 15-6411.005, 20-6641.006, 30-6641.003, 35-6641.005, 45-6641.002. Κωδικοί cpv: 09134220, 
09132100, 24957000, nuts: EL304. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
     Οι  επικυμοφντεσ  να  πάρουν  μζροσ  ςτον διαγωνιςμό οφείλουν να αποςτείλουν ςφραγιςμζνο φάκελο με 
τθν προςφορά τουσ μζχρι τθσ προθγοφμενθσ εργαςίμου θμζρασ και ϊρα 15:00 ςτο πρωτόκολλο του Διμου ι 
να παραςτοφν οι ίδιοι ι νόμιμοι αντιπρόςωποι τουσ κατά τθν διάρκεια του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το αρ. 
6 τθσ 280/2018 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Π. Φαλιρου.   
      Πλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο:  https://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro , 
http://www.eprocurement.gov.gr ςτθ ςελίδα αναηιτθςθσ του του Διμου(κωδ. φορζα 6232) και ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ του φορζα https://www.palaiofaliro.gr/ . 
 Πλθροφορίεσ για τθν διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτο τθλ:2132020243 κ Φαξ 2132020359. 

                                                                                                                 Π. ΦΑΛΗΡΟ  9/8/2018  
                                                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ 
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        ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                   Απιθ.Απου. 280/2018 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 
ΔΗΜΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

Έγκριζη όρων ζσνοπηικού διαγωνιζμού για ηην 
 προμήθεια κασζίμων ασηοκινήηων και 
 μητανημάηων 2018-2020, προϋπολογιζμού 
 μελέηης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.. 
 

Πην Ξαιαηό Φάιεξν, ζήκεξα, 9 Αςγούστος 2018, εκέξα Ξέκπηε  θαη ώξα 12.00 ζην Γεκνηηθό 
Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ (νδόο Ρεξςηρόξεο 51) ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 
Οικονομική Δπιτποπή, ύζηεξα από ηελ κε αξ. πξση. 14873/03.08.2018 πξόζθιεζε ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75: «Ιεηηνπξγία 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο» ηνπ Λ.3852/10 (ΦΔΘ 
87/Α/07.06.2010). 

 
 Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα 
παξαθάησ πέληε (5) κέιε:   
                           

 ΠΑΡΟΛΣΔ                     ΑΠΟΛΣΔ   
1.   ΣΑΡΕΖΓΑΘΖΠ ΓΗΝΛΠΖΠ    1.  ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

           (ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΓΖΚΑΟΣΝΠ)   2.  ΘΑΟΘΑΡΠΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
2.  ΓΝΙΗΔΙΚΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ                                         3. ΘΑΟΑΚΑΟΝΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 
3.  ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   4.  ΞΗΡΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
4.  ΚΑΟΑΘΑΘΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ                                    5.ΑΛΡΥΛΗΑΓΝ ΚΑΟΗΙΗΛΑ 
5.  ΕΑΓΘΑ ΚΑΟΗΑ (αλαπι. κέινο) 

 
 

ν Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
Πηε ζπλέρεηα  επηθαινύκελνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.  75 ηνπ  Λ.3852/10: «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Ξξόγξακκα ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ», παξαθαιεί ηνπο 
Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίιεςε, λα 
απνθαλζνύλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη κε 
ην κε αξ. πξση. 39788/31.07.2018 έγγξαθν ηνπ Ξ.ΔΠ. κε ζέκα: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 
4555/2018 (Α΄ 133)» - Ξξόγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ» νξίδεηαη όηη ζε εθαξκνγή ηνπ άξζ. 203 ηνπ 
πξναλαθεξνκέλνπ λόκνπ απνθάζεηο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ πεξί έγθξηζεο δαπαλώλ θαη δηάζεζεο 
πηζηώζεσλ πνπ ηπρόλ έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία αλαθαινύληαη. Κε δεδνκέλν όηη ε κε 
αξ. 266/26.07.2018 ΑΝΔ (πεξί έγθξηζεο θαη ςήθηζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο) 
αλαθιήζεθε κε ηελ κε αξ. 276/31.07.2018 ΑΝΔ, απαηηείηαη λέα απόθαζε έγθξηζεο ησλ όξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα πξνεγεζεί ε έθδνζε ηεο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο βάζεη ηνπ άξζ. 
203 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ. Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. απνθαζίδνπλ νκόθσλα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη λα 
ζπδεηεζεί εθηάθησο κε αύμνληα αξηζκό 3 (1ν έθηαθην) ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

 
 
 
 
 

Αθνινύζσο αλαθέξεη ηα εμήο:  





 
Πύκθσλα κε ηελ παξ. 1ε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010 ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή  «…………..θαηαξηίδεη 
ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία………….». 
 
Ρα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ  
147/Α/08.08.2016), γηα ην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό είλαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμίαο ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε 
ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ 60.000€ πιένλ ΦΞΑ.  
 
  Πηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Ξ. Φαιήξνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 έρεη εγγξαθεί πίζησζε 
ζπλνιηθνύ πνζνύ 60.000€ πιένλ ΦΞΑ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ 
2018-2020 σο εμήο : 
 
 

ΘΑΔ Σίτλορ 
Αναλογία Γαπάνηρ 

2018 
€ 

Πποςπολ. Γαπάνη 
πλέον ΦΠΑ 

10-6411.002 

Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ απηνθηλήησλ & 
κερ/ησλ 2018-2020 

1.700,00  
 
 

60.000,00 

15-6411.005 300,00 

20-6641.006 60.000,00 

30-6641.003 4.000,00 

35-6641.005 2.500,00 

45-6641.002 400,00 

 
 
 

Αθνινύζσο εθζέηεη όηη ε Γ/λζε Ρ..  ηνπ Γήκνπ ππέβαιε ηε κε αξ. 63/2018 κειέηε γηα ηελ 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ απηνθηλήησλ & κερ/ησλ 2018-2020, πξνϋπνινγηζκνύ κει. 60.000,00€ πιένλ 
ΦΞΑ, δει. ζπλνιηθά   74.400,00€, κε  θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο (ε νπνία λνείηαη γηα 
ηα άξζξα 1,2 σο έθπησζε επί ηνηο εθαηό (%) αλά άξζξν επί ησλ εθάζηνηε κέζσλ ιηαληθώλ ηηκώλ ηεο 
Γ/λζε Αλάπηπμεο Ρκήκα Δκπνξίνπ & Ρνπξηζκνύ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο) επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 
κειέηεο αλά άξζξν.  
 

 
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/06 (Θ.Γ.&Θ.) 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Λ.4389/16 (ΦΔΘ 94/27.05.2016 ηεύρνο Α') 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ. 4412/2016 

 ηελ ππ’αξ. 373/18.12.2017 απόθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: 6ΝΞΜΥΜΔ-ΚΓΕ) πεξί ςήθηζεο ηνπ 
πξ/ζκνύ νηθ. έηνπο 2018, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. 112049/39626/26.1.2018 απόθαζε 
ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (αξ. πξση. εηζεξρ. 1919/26.1.2018) θαη  ηελ κε αξ. 
50/2018 ΑΓΠ (ΑΓΑ: 6ΤΕΞΥΜΔ-Τ7Ξ) πεξί έγθξηζεο ηεο 1εο κεξηθήο αλακόξθσζεο πξ/ζκνύ ν.ε. 
2018 (αξ. πξση. απόθαζεο Π. ΑΓΑ 17411/6431/13.04.2018 - αξ. πξση. εηζεξρ.  7940/19.04.2018) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/Α) 

 ηελ ππ’ αξ. 63/2018 κειέηε Ρ.. 

 ην από 25.07.2018 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΚ: 18REQ003483372)  

 ην κε αξ. πξση. 14346/25.07.2018  ηεθκεξησκέλν αίηεκα 

 ηνπο θσδηθνύο cpv: 09134220, 09132100, 24957000 

 απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο: Α/757(ΑΓΑ: 6ΕΓΥΜΔ-ΡΙ9), Α/758(ΑΓΑ: 6Σ28ΥΜΔ-Β8Τ),  
Α/759(ΑΓΑ:ΤΘΝΥΥΜΔ-2ΓΒ),  Α/760(ΑΓΑ: 9ΗΙΟΥΜΔ-Α99),  Α/761(ΑΓΑ: 6Ι38ΥΜΔ-Τ8Τ),    
Α/762 (ΑΓΑ: ΥΑΘΞΥΜΔ-ΓΘΝ),    ΑΓΑΚ: 18REQ003539232 

 ην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο  

 ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ  
θαη έπεηηα από δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο  





 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 
 

Δγθξίλεη ηνπο όξνπο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ απηνθηλήησλ θαη 
κεραλεκάησλ 2018-2020, πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 60.000,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α., δει. ζπλνιηθά   
74.400,00€, κε  θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ 
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο (ε νπνία λνείηαη γηα ηα άξζξα 1,2 σο 
έθπησζε επί ηνηο εθαηό (%) αλά άξζξν επί ησλ εθάζηνηε κέζσλ ιηαληθώλ ηηκώλ ηεο Γ/λζε Αλάπηπμεο 
Ρκήκα Δκπνξίνπ & Ρνπξηζκνύ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο) επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο αλά 
άξζξν, σο ην ζπλεκκέλν θείκελν πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο. 
 

Από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απόθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
∆ήµνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.  

 
Πύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ, νηθ. έηνπο 2018, έρνπλ εγγξαθεί 
ζρεηηθέο πηζηώζεηο ζηνπο Θ.Α.:10-6411.002, 15-6411.005, 20-6641.006, 30-6641.003, 35-6641.005, 45-
6641.002 ζπλνιηθνύ ύςνπο 60.000€ (αλαινγία δαπάλεο έηνπο βάζεη ΘΑ νηθ.25595/26.07.2017 (ΦΔΘ 
2658/28.07.2017 ηεύρνο Β') παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ, 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 - ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 7028/2004 (Β' 253) απόθαζεο), ελώ ν Γήκνο 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εγγξάςεη ην ππόινηπν πνζό δαπάλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019 ή 
θαη ηνπ ππόινηπνπ απαξαίηεηνπ πνζνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ζ’ απηόλ ηνπ 
2018. 
 
Ξξνβιέπεηαη θαηαλνκή δαπάλεο σο εμήο: 
 

ΚΑΕ 2018 2019 

10-6411.002 1.700,00 0 

15-6411.005 300,00 0 

20-6641.006 60.000,00 0 

30-6641.003 4.000,00 4.000,00 

35-6641.005 2.500,00 1.500,00 

45-6641.002 400,00 0 
 

 
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Λ. 3852/2010, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα 

πξνζβάιιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ ή κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ, ……………………., γηα ιόγνπο 
λνκηκόηεηαο,  κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο 
ζην δηαδίθηπν ή από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο. Ν Διεγθηήο Λνκηκόηεηαο απνθαίλεηαη επί 
ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ 
πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απόθαζε ζεσξείηαη όηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξώο απνξξηθζεί.  

Νη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Λνκηκόηεηαο πξνζβάιινληαη κόλν ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα κε ηα έλδηθα 
βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Υζηόζν, ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. 60/ αξ. πξση. 74895/30.12.2010 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ην κεηαβαηηθό δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 
Απηνηεινύο πεξεζίαο Δπνπηείαο ΝΡΑ, ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα είλαη ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο ησλ 
πξάμεσλ ησλ ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκίδαο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο αζθεί ηηο 
αξκνδηόηεηεο ηνπ Διεγθηή Λνκηκόηεηαο (Με ηην με απ. 15869/15.05.2017 απόθαζη ηος Υποςπγού Εζωηεπικών – 
ΦΕΚ 250/η. Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 - διοπίζηηκε Σςνηονιζηήρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ Αηηικήρ).  

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξνκέλε εγθύθιην ε Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Θ.Γ.Θ. 
ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 151 θαη 152 ηνπ Θ.Γ.Θ. εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ζε ό,ηη 
αθνξά ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ εθδίδνληαη θαηά ηα άξζξα 225, 226 θαη 227 
ηνπ «ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖ». 
 Βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ  κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο 
ηνπ Γ.Γ. εληόο πξνζεζκίαο ελόο (1) κελόο από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε 
γλώζε απηήο. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή αζθεί έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη εθδίδεη απόθαζε επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο. Νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θνηλνπνηνύληαη 





ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θαη ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλόηεηα ή ζην λνκηθό πξόζσπν απηώλ, θαζώο θαη ζε απηόλ πνπ έρεη 
αζθήζεη πξνζθπγή. Νη απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο πξνζβάιινληαη κόλν ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα.  

Ζ απόυαση αςτή πήπε αύξοντα απιθμό   280/2018. 
 
Ζ παξνύζα δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ,  ζύκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 75 
ηνπ Λ. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Ζ παξνύζα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 πεξ. 6 ηνπ Λ. 3861/2010: “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Ξξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. ”. 
 
Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3861/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 4210/2013 
(ΦΔΘ 254/Α/21.11.2013): «Οπζκίζεηο πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», « Οι ππάξειρ πος είναι αναπηημένερ ζηο διαδίκηςο, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 1 
έωρ 6 ηος παπόνηορ νόμος, με εξαίπεζη ηιρ ππάξειρ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος παπόνηορ, εξαιπούνηαι από ηιρ πςθμίζειρ 
ηων παπαγπάθων 5 και 6 ηος άπθπος 16 ηος Ν. 3345/2005, όπωρ αςηέρ ανηικαηέζηηζαν ηιρ διαηάξειρ ηων 
παπαγπάθων 2 και 3 ηος άπθπος 11 ηος Ν. 2690/1999, και μποπούν να σπηζιμοποιηθούν σωπίρ επικύπωζη. Απκεί η 
επίκληζη ηος ΑΔΑ για ηην αςηεπάγγεληη αναζήηηζη ηων αναπηημένων ππάξεων ηόζο καηά ηη διεκπεπαίωζη 
ςποθέζεων ηων διοικοςμένων όζο και καηά ηην επικοινωνία μεηαξύ θοπέων.» 

 
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΚΑΡΥΟ  

ΓΗΟΛΤΖ ΥΑΣΕΖΓΑΘΖ 

    ΣΑ ΚΔΙΖ 

1. ΑΖΚΑΘΟΠΟΤΙΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ 
2. ΓΟΤΙΗΔΙΚΟ ΗΩΑΛΛΖ 
3. ΚΑΤΡΑΘΑΘΖ ΣΤΙΗΑΛΟ 
4. ΕΑΓΘΑ ΚΑΡΗΑ 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΚΑΡΥΟ 

 
 

ΓΗΟΛΤΖ ΥΑΣΕΖΓΑΘΖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                                                      Ρρομικεια καυςίμων αυτοκινιτων και  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      μθχανθμάτων, 2018-2020 
ΔΗΜΟΣ Ρ.ΦΑΛΗΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΡΑΝΗΣ : 60.000,00€ πλζον Φ.Ρ.Α. 24%, ςυνολικά 74.400,00€€ 
Κωδικοί cpv:  09134220, 09132100, 24957000 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ : 63/2018         Κ.Α.:  10-6411.002, 15-6411.005, 20-6641.006 
                                                       30-6641.003, 35-6641.005, 45-6641.002 
 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ  ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο  Διμαρχοσ  Ραλαιοφ  Φαλιρου,  προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό, για τθν προμικεια 
καυςίμων αυτοκινιτων, μθχανθμάτων και λοιπϊν οχθμάτων του Διμου για τθν κίνθςθ και 
παραγωγικι διαδικαςία οχθμάτων και μθχ/των για το ζτοσ 2018 μετά τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ 
ςφμβαςθσ, με  κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
που προςδιορίηεται βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ (θ οποία νοείται για τα άρκρα 
1,2 ωσ ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) ανά άρκρο επί των εκάςτοτε μζςων λιανικϊν τιμϊν τθσ Δ/νςθ 
Ανάπτυξθσ Τμιμα Εμπορίου & Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ) επί του προχπολογιςμοφ τθσ 
μελζτθσ ανά άρκρο.  
Θ παροφςα διενεργείται ςτα πλαίςια των διατάξεων του αρ. 6 παρ 10 του ν. 4412/2016 ςε ςχζςθ 
με ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό προχπολογιςμοφ 792.642,64€ πλζον ΦΡΑ που 
διενεργείται παράλλθλα. 
 

ΑΘΟ  1ο 

Ιςχφουςεσ  διατάξεισ 

 
Θ διενζργεια τθσ παροφςθσ κα γίνει ζχοντασ υπόψθ και ςφμφωνα με:  
1.    Τισ διατάξεισ του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 

και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει. Ιςχφουν οι διατάξεισ του αρ. 6 παρ.10 του εν λόγω νόμου. 

2.   Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ  Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 «Κφρωςθ του Νζου Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα» όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ): Σφςταςθ 
Συμβουλίου Εκνικισ Ενεργειακισ Στρατθγικισ-φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξθσ." 

5. Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3548/2007 “Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ”. 

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο ”Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 

7. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014): «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - 
Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - 
Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

8.  Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων –Αντικατάςταςθ 
του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) –Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 





9. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.28/2015 (ΦΕΚ34/23.03.2015 τεφχοσ Α’) Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 
πρόςβαςθ ςε  δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία. 

10. Τισ διατάξεισ του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεφχοσ Α’): Αρχζσ δθμοςιονομικισ 
διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και 
άλλεσ διατάξεισ όπωσ τροποποιείται από το αρ. 377 παρ. 1 περ. 7 του Ν4412/16,  κακϊσ και 
τισ εν ιςχφ διατάξεισ του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α') “ Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου των 
Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ ιςχφει μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του πρϊτου. 

11. Τισ διατάξεισ του  Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεφχοσ Α') Ρερί οικονομικισ διοικιςεωσ 
και λογιςτικοφ των Διμων και Κοινοτιτων όπωσ βρίςκονται ςε ιςχφ. 

12. Τισ διατάξεισ του  Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Αϋ) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 
και τθσ υπ. Αρικμ.30/20-4-2011 Εγκυκλίου των ΥΡΕΣ & ΥΡΟΙΚ «Εφαρμογι των διατάξεων του 
ΡΔ 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 194/Α) ςτουσ διμουσ και 
ςτα δθμοτικά ΝΡΔΔ.» όπωσ τροποποιείται από το Ρ.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 

13. Τισ διατάξεισ του  Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεφχοσ Α'): «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίωσ τθσ παρ. Η’ αυτοφ. 

14. Τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ οικ. ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεφχοσ Β') παροχι 
οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2018 - 
τροποποίθςθ τθσ υπ' αρικμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφαςθσ. 

15. Τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ: Α/757(ΑΔΑ:6ΗΥΔΩΞΕ-ΤΛ9), Α/758(ΑΔΑ:6Χ28ΩΞΕ-Β8Ψ),  
Α/759(ΑΔΑ:ΨΘΟΩΩΞΕ-2ΓΒ), Α/760(ΑΔΑ:9ΙΛΩΞΕ-Α99), Α/761(ΑΔΑ:6Λ38ΩΞΕ-Ψ8Ψ), Α/762 
(ΑΔΑ: ΩΑΘΡΩΞΕ-ΔΘΟ),  ΑΔΑΜ: 18REQ003539232 

16. το με αρ πρωτ. 14346 τθσ 25/7/2018 τεκμθριωμζνο αίτθμα για τθν ζκδοςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ προσ τον Ρροϊςτάμενο τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ και τθ βεβαίωςθ ςυνδρομισ 
των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016.    

17. Τισ με αρ. 63/2018 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Τ.Υ. του Διμου οι οποίεσ αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 

 

ΑΘΟ  2ο 

2.1 Συμβατικά  ςτοιχεία -  2.2 Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ  
Ζγγραφα τθσ  ςφμβαςθσ  κατά  ςειρά  ιςχφοσ  είναι : 
α) Το ςυμφωνθτικό 
β) Θ  διακιρυξθ 
γ) Οι τεχνικζσ  προδιαγραφζσ 
δ) Θ  προςφορά  του  αναδόχου 
 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ  ςφμβαςθσ  εφαρμόηονται:  
α) οι διατάξεισ του ν.4412/2016,  
β) οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και  
γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
 
2.2 Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι:  
Θ αγορά από το ελεφκερο εμπόριο καυςίμων, και χθμικϊν πρόςκετων για τθν κίνθςθ και 
παραγωγικι διαδικαςία αυτοκινιτων, μθχανθμάτων και λοιπϊν οχθμάτων του Διμου, και 
αναμζνεται να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ μζχρι τθν ςυμβαςιοποίθςθ του ανοικτοφ 
διαγωνιςμοφ.  
Θ παροφςα διενεργείται ςτα πλαίςια των διατάξεων του αρ. 6 παρ 10 του ν. 4412/2016 ςε ςχζςθ 
με ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό που διενεργείται παράλλθλα. Ο προχπολογιςμόσ τθσ 





παροφςθσ δεν υπερβαίνει τθσ 80.000,00€, οφτε το 20% του π/υ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ 
(768.449,08€) 
 
2.3. Λόγοι αποκλειςμοφ  
Για τον αποκλειςμό προςφοράσ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται το αρ. 73 του Ν4412/2016. 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ :  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και 
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία 
των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με 
το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ 
βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα 
τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 





γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
 
2.3.2 α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 
αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  
β) Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) 
δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' 
και ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
 
2.3.3. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ  
......................................................................................................................................................  
Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι 
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 
του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 
του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ.  
2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ  
2.3.6 Ο Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.3.1, 2.3.2 β 2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 





επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ. 

2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι 
ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.3.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν 
θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.3.8. ………………………………………. 
 

ΑΘΟ  3ο 

Ρροχπολογιςμόσ  τθσ  προμικειασ  

Ο  προχπολογιςμόσ  τθσ  προμικειασ  ανζρχεται  ςτο  ποςό  των  60.000,00€ πλζον ΦΡΑ 
24% δθλ. ςυνολικά   74.400,00€ και κα χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό  προχπολογιςμό  του  
Διμου, από ίδιουσ πόρουσ.  

Σφμφωνα με τον προχπολογιςμό του Διμου Ραλαιοφ Φαλιρου, οικ. ζτουσ 2018, ζχουν 
εγγραφεί ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτουσ Κ.Α.: 10-6411.002, 15-6411.005, 20-6641.006, 30-6641.003, 
35-6641.005, 45-6641.002 (αναλογία δαπάνθσ ζτουσ βάςει  ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 
2658/28.07.2017 τεφχοσ Β') παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, 
οικονομικοφ ζτουσ 2018 - τροποποίθςθ τθσ υπ' αρικμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφαςθσ), ενϊ ο 
Διμοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εγγράψει το υπόλοιπο ποςό δαπάνθσ ςτον 
προχπολογιςμό του 2019, 2020 ι και του υπόλοιπου απαραίτθτου ποςοφ για τθν κάλυψθ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ς’ αυτόν του 2018. Θ ανάλυςθ πιςτϊςεων ανά ΚΑΕ ζχει ωσ 
ακολοφκωσ:  

 ΚΑΕ 2018 2019 

10-6411.002 1.700,00 0 

15-6411.005 300,00 0 

20-6641.006 60.000,00 0 

30-6641.003 4.000,00 4.000,00 

35-6641.005 2.500,00 1.500,00 

45-6641.002 400,00 0 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ  (3) μινεσ από τθν υπογραφι ςφμβαςθσ ι ζωσ τθν 
ανάλωςθ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων. 
 

ΑΘΟ  4ο 

Χρόνοσ  και  τόποσ  που  κα  γίνει  ο  διαγωνιςμόσ - Ραραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν 

Στοιχεία ανακζτουςασ αρχισ: 
Επωνυμία: ΔΘΜΟΣ Ρ. ΦΑΛΘΟΥ 
Διεφκυνςθ: Τερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ – Τ.Κ 17562 





Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2132020244, Φαξ: 2132020359 
url: https://palaiofaliro.gr/ 
Κωδικόσ NUTS: EL304 
Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό - Στοιχεία επικοινωνίασ :  
Αρμόδια υπθρεςία για τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ μζχρι και το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ: 
Τεχνικι Υπθρεςία, Τμιμα Θ/Μ.  
Διεφκυνςθ: Τερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ – Τ.Κ 17562 
Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2132020243, Φαξ: 2132020359 
e-mail: stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο δθμοτικό κατάςτθμα του Διμου Ρ. Φαλιρου, Τερψιχόρθσ 51 και 
Αρτζμιδοσ, τθν  21/08/2018 θμζρα Τρίτθ και ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 
13:00, χρόνοσ μζχρι τον οποίο οι υποψιφιοι δφνανται να υποβάλλουν τισ προςφορζσ 
αυτοπροςϊπωσ ι μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου ςτθν επιτροπι διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Ϊρα ζναρξθσ παραλαβισ προςφορϊν: 30 λεπτά πριν τθν  ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ 
προςφορϊν. 
Επίςθσ, οι προςφορζσ με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία όπωσ περιγράφονται ςτο αρ. 5 και 6 τθσ 
παροφςθσ, δφναται να κατατεκοφν ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου του Διμου μζχρι και τθν 
προθγουμζνθ εργάςιμθ θμζρα τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ και ϊρα 15:00. 
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ 
θμζρα, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ 
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των προθγοφμενων εδαφίων. 
 
Ραραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν - Δθμοςίευςθ  τθσ  διακιρυξθσ - Διευκρινιςεισ 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 
α) θ προκιρυξθ (περίλθψθ διακιρυξθσ), 
β) θ παροφςα διακιρυξθ, 
γ) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ 
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) οι 63/2018 τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ . 
ε) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 
ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω. 
Ρλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, 
ςτον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορζα 6232) ςτθ ςελίδα 
αναηιτθςθσ αιτθμάτων και προκθρφξεων του Διμου Ρ. Φαλιρου, και ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ του φορζα https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . 
Δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςε μία τοπικι εφθμερίδα όπωσ προβλζπεται από 
το αρ. 18 του ν.4469/2017. Το κόςτοσ δθμοςίευςθσ βαρφνει τον ανάδοχο βάςει του 
ν.4412/2016. 
 
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν, ιτοι ζωσ 16/8/2018 και ϊρα 15:00, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε 
όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 





ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά 
δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 17/8/2018. 
 

ΑΘΟ  5ο 

Κριτιρια επιλογισ - Δεκτοί  ςτον  διαγωνιςμό 

Ωσ κριτιριο επιλογισ τίκεται θ καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ωσ εκ τοφτου δεκτοί ςτθ διαδικαςία 
κατάκεςθσ προςφοράσ γίνονται οικονομικοί φορείσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του 
κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα και τεχνικι ικανότθτα να 
καλφψουν τθν ηθτοφμενθ με τθν παροφςα προμικεια ςφμφωνα με τον τρόπο και τισ 
προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ςυνθμμζνθ ςτθ διακιρυξθ μελζτθ. 
Στον  διαγωνιςμό  γίνονται  δεκτοί : 
 Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν. 
4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να 
είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 
κοινοπραξία). 

 
Θ ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει των δικαιολογθτικϊν και κριτθρίων που κακορίηονται ςτο άρκρο 6 
τθσ παροφςθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι ζχει επαλθκεφςει, ςφμφωνα και με τα όςα ορίηονται 
ςτο άρκρο 7, ότι πλθροφνται όλεσ οι κατωτζρω προχποκζςεισ:  
α) θ προςφορά ςυνάδει με τισ απαιτιςεισ, τισ προχποκζςεισ και τα κριτιρια που προβλζπονται 
ςτθν παροφςα προκιρυξθ ςφμβαςθσ λαμβανομζνων υπόψθ, κατά περίπτωςθ, τυχόν 
εναλλακτικϊν προςφορϊν εφόςον γίνονται δεκτζσ,  
β) θ προςφορά προζρχεται από προςφζροντα ο οποίοσ δεν αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι 
δυνάμει των άρκρων 6, 7 και 9 και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται από τθν 
ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του Ν4412/2016, και, κατά περίπτωςθ, τουσ 
κανόνεσ και τα κριτιρια αμερολθψίασ που αναφζρονται ςτο άρκρο 84 του ίδιου νόμου. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να αποφαςίηουν να μθν ανακζςουν τθ ςφμβαςθ ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά όταν 
ζχουν διαπιςτϊςει ότι θ προςφορά δεν τθρεί τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ 
προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν4412/2016. 
Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου 
και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 





 

ΑΘΟ  6ο 

Δικαιολογθτικά  ςυμμετοχισ ςτον  διαγωνιςμό, κριτιρια τεχνικισ/επαγγελματικισ ικανότθτασ 

Κάκε  προμθκευτισ  που  λαμβάνει  μζροσ  ςτον  διαγωνιςμό  οφείλει  επί ποινι αποκλειςμοφ να  
προςκομίςει ζγγραφθ, ςφραγιςμζνθ προςφορά ςφμφωνα με τα παρακάτω: 
 
Σφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρροςφορά» ςφμφωνα με τον τρόπο και τα ςτοιχεία που 
περιγράφονται ςτο αρ. 7 τθσ παροφςθσ ο οποίοσ κα περιζχει ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ 
φάκελουσ ωσ κατωτζρω: 
1. Στον ξεχωριςτό κλειςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κα περιζχονται: 
α) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ), τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 

τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), που βρίςκεται ςυνθμμζνο ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ.  

      Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ 
τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ). Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ 
αρχζσ ι τρίτα μζρθ. Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί 
να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ 
επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

       Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο 
ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

β)  Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν ηθτείται βάςει των διατάξεων του αρ. 72 παρ. 1 του Ν. 
4412/16.  

γ) Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ 
προςϊπου (ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου και καταςτατικό ι άλλα 
ιςοδφναμα ζγγραφα απ όπου να προκφπτει θ νομιμοποίθςθ δζςμευςθσ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ 
ιςχφουν (αρχικό καταςτατικό, τροποποιιςεισ αυτοφ, ΓΕΜΘ κλπ) ςε περίπτωςθ που ο 
προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο). 

δ) Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ μζςω αντιπροςϊπου. Εφ’ 
όςον  οι  οικονομικοί φορείσ  ςυμμετζχουν  ςτουσ  διαγωνιςμοφσ  με  αντιπροςϊπουσ  τουσ, 
υποβάλλουν  βεβαίωςθ  εκπροςϊπθςθσ (κατάλλθλο ζγγραφο εκπροςϊπθςθσ όπωσ πρακτικό 
ΔΣ, πλθρεξοφςιο, εξουςιοδότθςθ κλπ. αναλόγωσ τθσ νομικισ μορφισ του ςυμμετζχοντοσ), 
βεβαιουμζνου  του  γνιςιου  τθσ  υπογραφισ  του εκπροςωπουμζνου, από  αρμόδια  
δικαςτικι  ι  διοικθτικι  αρχι  ι  ςυμβολαιογράφο. Οι αρμοδιότθτεσ εκπροςϊπθςθσ 
αποδεικνφονται είτε με τα αντίςτοιχα καταςτατικά, ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα και ιςχφον 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν (ΓΕΜΘ) προκειμζνου περί ΑΕ, είτε με καταςτατικό εάν πρόκειται για 
ΕΕ, ΕΡΕ ι ΟΕ είτε με άλλο νομικά παραδεκτό ιςχφον ζγγραφο και ιςχφον πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν (πχ. ΓΕΜΘ). Οι ανϊνυμεσ εταιρίεσ εκπροςωποφνται από τον Ρρόεδρο ι τον 
διευκφνοντα ςφμβουλο του διοικθτικοφ  τουσ ςυμβουλίου  ι  από  άλλο  νόμιμα  
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο αναλόγωσ των αρμοδιοτιτων τουσ βάςθ καταςτατικοφ ι άλλο 
νομικά παραδεκτό ιςχφον ζγγραφο. Οι εταιρίεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και  οι  ομόρρυκμεσ  
και  ετερόρρυκμεσ  εταιρίεσ  εκπροςωποφνται   από   το   διαχειριςτι   τουσ   ι   από  άλλο  
νόμιμα  εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 

 
2. Στον ξεχωριςτό κλειςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι προςφορά» κα περιζχονται: 





 α) Τεχνικι προςφορά. Ρεριγραφι των προςφερόμενων ειδϊν βάςει των ηθτοφμενων τθσ 
μελζτθσ που ςυνοδεφει τθν παροφςα διακιρυξθ.  
β) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των όρων διακθρφξεωσ και ότι 
αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.   
   γ)  Ο προςφζρων πρζπει να αποδείξει τθν τεχνικι ι/και επαγγελματικι του ικανότθτα ςτθν 
εκτζλεςθ ίδιων ι ιςοδφναμων ςε τφπο και χαρακτθριςτικά ειδϊν με τα ηθτοφμενα με τθν 
υποβολι καταλόγου των κυριότερων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν κατά τθ 
διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν, ιτοι να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον 1 ςφμβαςθ 
προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου (καφςιμα κίνθςθσ), ποςοφ και ποςότθτασ τουλάχιςτον 
ίςθ με το 50% του ποςοφ και των ποςοτιτων του προχπολογιςμοφ μελζτθσ.  Οι παραδόςεισ 
(εκτζλεςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ανάκεςθσ και εμπρόκεςμεσ, με αναφορά 
τθσ ποςότθτασ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ) αποδεικνφονται 
εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί 
από τθν αρμόδια αρχι, εάν δε ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του 
αγοραςτι ι εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατόν, με απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα που 
αμφότερεσ  κα ςυνοδεφονται από αντίςτοιχα αντίγραφα παραςτατικϊν  πϊλθςθσ. 
Ο κατάλογοσ να ζχει τθν μορφι του ακόλουκου υποδείγματοσ : 
Υπόδειγμα Καταλόγου Ραραδόςεων 

Α/Α 
Ρελάτθσ (Δθμόςιοσ 
ι ιδιωτικόσ 
Ραραλιπτθσ) 

Σφντομθ 
Ρεριγραφι τθσ 
Ρρομικειασ / 
Ροςότθτα 

Θμ/νία ζναρξθσ & 
Λιξθσ Υλοποίθςθσ 
τθσ Ρρομικειασ 

Ραροφ
ςα 
Φάςθ 

Στοιχείο 
Τεκμθρίω
ςθσ 

- Ειδικά θ ςτιλθ «ΡΑΟΥΣΑ ΦΑΣΘ» ςυμπλθρϊνεται με μία εκ των επιλογϊν: ολοκλθρωμζνο 
επιτυχϊσ / ςε εξζλιξθ. 
- Ειδικά θ ςτιλθ «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ» ςυμπλθρϊνεται με μία εκ των επιλογϊν: 
πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ (βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ 
Δθμόςιασ Αρχισ) ι υπεφκυνθ διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ ι υπεφκυνθ διλωςθ υποψθφίου 
Αναδόχου ι προμθκευτι. 
δ) Διλωςθ ότι κα διακζτει κατά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ςφςτθμα ζκδοςθσ λιανικισ 
απόδειξθσ από τθν αντλία με απαραβίαςτο μθχανιςμό αυτόματθσ καταγραφισ και ζκδοςθσ 
αποδείξεων που φζρει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο άρκρο 16 των 
ΑΥ01081253/320/0015/ΡΟΛ1234/9-10-2002 (ΦΕΚ Βϋ 1362/23.10.2002) όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε με τισ ΥΑ1051081/383/0015/2-6-2003, ΥΑ1100772/1474/0015/26-10-2005, 
ΦΕΚ Β 1592/17.11.2005 ι όπωσ ιςχφει τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ.  
Ακόμθ ότι κατά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ κα διακζτει πρατιριο εντόσ ηϊνθσ 5 χλμ από το Ρ. 
Φάλθρο Αττικισ αλλιϊσ ο ανάδοχοσ κα χρεϊνεται το ανάλογο κόςτοσ μεταφοράσ.  
Θα είναι δε το πρατιριο εξοπλιςμζνο με ζκδοςθ παραςτατικϊν πϊλθςθσ, μθχανογραφθμζνου 
δελτίου αποςτολισ και θλεκτρονικισ ζκδοςθσ απόδειξθσ ςυνδεδεμζνθσ με τισ αντλίεσ 
καυςίμων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
Ακόμθ ότι  το πρατιριο κα πλθροί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ περί ιδρφςεωσ και 
λειτουργίασ πρατθρίων υγρϊν καυςίμων κειμζνων εντόσ εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεων ι 
κωμϊν ι εγκεκριμζνων οικιςμϊν ι εν γζνει κατοικθμζνων περιοχϊν όπωσ αυτοί 
τροποποιοφνται και ιςχφουν κάκε φορά, ενδεικτικά ΡΔ 118/2006. Επίςθσ, το πρατιριο, κα ζχει 
τθ δυνατότθτα ειςόδου-εξόδου οχθμάτων ζωσ και 9μ μικουσ, φψουσ ζωσ 4,5 μζτρων με τισ 
απαραίτθτεσ διαςτάςεισ διαδρόμων και ειςόδων-εξόδων ϊςτε να πλθροφνται οι 
προδιαγραφζσ αςφαλείασ, ο ΚΟΚ και λοιπζσ κείμενεσ διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Οι 
ανωτζρω δυνατότθτεσ αποδεικνφονται από εγκεκριμζνο διάγραμμα που κα πρζπει να 
υποβλθκεί κατά τθν παράδοςθ των προςφορϊν. 

 





3. Στον ξεχωριςτό κλειςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα  
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κα περιζχεται: 

α) Θ οικονομικι προςφορά του προςφζροντοσ θ οποία μπορεί να ςυντάςςεται από τον 
διαγωνιηόμενο ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ζντυπο ΡΑΑΤΘΜΑ Β που ςυνζταξε θ 
υπθρεςία για διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό. Θ οικονομικι προςφορά 
(προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ. 

   Θ οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ ανά ςελίδα από τον διαγωνιηόμενο. 
   Με  τθν  προςφορά,  θ  τιμι  των  ειδϊν δίδεται ςτο ςφνολο του προχπολογιςμοφ. Κάκε 

ςυμμετζχων μπορεί να υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο των άρκρων τθσ μελζτθσ. 
 
Οι δθλϊςεισ (υπεφκυνεσ ι μθ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Ν 2690/99 (περί 
γνθςίου υπογραφισ). 
Ιςχφσ  προςφορϊν: οι προςφορζσ δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ μζχρι και εξιντα (60) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ. 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να 
υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 
 
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επιπλζον ευκρινϊσ τισ παρακάτω ενδείξεισ : 
Στον κλειςτό φάκελο  τθσ προςφοράσ που περιζχει τα ανωτζρω αναγράφεται : 
α) Θ  λζξθ : ΡΟΣΦΟΑ 
β) Θ φράςθ: Ρροσ Διμο Ρ. Φαλιρου, Επιτροπι διενζργειασ-αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων Η/Μ αντικειμζνου  
γ) Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ και ο αρ. τθσ διακιρυξθσ: Για τθν Ρρομικεια καυςίμων αυτοκινιτων & 
μθχ/των 2018-2020,  Αρ. διακιρυξθσ:  280/2018 
δ) Θ  καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ), όπωσ ορίηεται ςτο άρκρ.4 τθσ παροφςθσ: Ημερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν: 21/8/2018. 
ε) Τα ςτοιχεία  του  οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ: επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, 
fax και e-mail, και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα ςτοιχεία όλων των μελϊν 
αυτισ). 
 
Οι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).  
Τυχόν ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, ζντυπα πιςτοποιιςεων, δοκιμϊν και ςυμμόρφωςθσ με 
πρότυπα, και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςτα Αγγλικά, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο.  (Άρκρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 92 του Ν.4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκαν με τθν παρ. 14 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017)    
 
Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ προτφπων ι πιςτοποιιςεων με νεϊτερα, τουλάχιςτον ιςοδφναμα,  
γίνονται δεκτά με προςκόμιςθ ςχετικϊν εγγράφων από αρμόδιουσ ςχετικοφσ φορείσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Θ 
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 





είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
Πλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα προςκομίηονται ςε πρωτότυπα ι κεωρθμζνα αντίγραφα 
όπωσ ορίηεται ςτο άρκρ. 1 του Ν. 4250/14 και θ ζλλειψθ κάποιου αποτελεί λόγω αποκλειςμοφ 
από το διαγωνιςμό. 
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο εκτόσ απ αυτόν που 
περιγράφεται ςτο αρ.  τθσ παροφςθσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ δεν αποςφραγίηονται, 
αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για να απορριφκοφν. Για τυχόν προςφορζσ που 
υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν 
εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ 
απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 
Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει 
πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει 
πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 
 
ΑΘΟ  7ο 
Ραραλαβι, αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρ. 4 τθσ παροφςθσ.  
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.  
Ρρϊτα αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ Τεχνικι προςφορά, μονογράφονται δε και 
ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο 
αυτό ανά φφλλο. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και φυλάςςονται, προκειμζνου να 
αποςφραγιςκοφν ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά.  
Κατόπιν τα ελζγχει και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν καταγράφονται ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ που διενεργεί το διαγωνιςμοφ.  
Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ, ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ του.  
Ακολοφκωσ αποςφραγίηονται οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν και ακολουκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.  
Τα παραπάνω ςτάδια δφναται να διενεργθκοφν είτε ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ, είτε εάν δεν επαρκεί ο 
χρόνοσ (κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ), ορίηεται από τθν αρμόδια επιτροπι νζα ςυνεδρίαςθ και 
προςκαλοφνται οι ςυμμετζχοντεσ εκ νζου για τθν ενθμζρωςθ τθσ αποδοχισ ι  απόρριψθσ  τθσ 
προςφοράσ τουσ από τα  επόμενα ςτάδια αυτισ.  
Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ ανακθρφςςεται ο προςφζρων τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ) επί του 
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ ςτο ςφνολο αυτοφ . Σε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν 
ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ) είτε ςτο ςφνολο είτε ανά άρκρο, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον 





(προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ο.Ε.) για τθ λιψθ απόφαςθσ επικφρωςθσ του πρακτικοφ και ανάδειξθσ 
προςωρινοφ αναδόχου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ.  
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 όπωσ 
αναλφεται ςτο άρκρο 8. 
 

ΑΘΟ  8ο 

Ενςτάςεισ  
 Ιςχφουν οι διατάξεισ του αρ. 127 του Ν.4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίηονται τα 
παρακάτω: 
Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται ςε προκεςμία 
που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν. 
Για ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο.  
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. 
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι 
αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   
Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ μθ περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ (600,00€). Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο 
ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι 
μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 

ΑΘΟ  9ο 

Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ο 
προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ 
αυτόν οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςε 
πρωτότυπα ι κεωρθμζνα αντίγραφα όπωσ ορίηεται ςτο άρκρ. 1 του Ν. 4250/14, αναφερόμενα ωσ 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ: 
α) Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου εν ιςχφ, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ του αρ. 73 παρ. 1 του 
Ν4412/2016 όπωσ ιςχφει. Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ 





όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Για τα νομικά πρόςωπα υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριςτζσ, 
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα 
τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
- ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ οι νόμιμοι εκπρόςωποι του νομικοφ προςϊπου. 
Εάν από το υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του αδικιματοσ για το οποίο 
καταδικάςκθκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβάλλεται από αυτόν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 
8 του Ν 1599/86, όπου αναφζρονται με ςαφινεια τα αδικιματα αυτά. Θ επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ηθτιςει από τον ενδιαφερόμενο να 
προςκομίςει αντίγραφα των καταδικαςτικϊν αποφάςεων. 

β) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι είναι ενιμεροι, ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κφριασ και  επικουρικισ. Ο προςφζρων αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό 
ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) 
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία  ι/και θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Δεν αποκλείεται  ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

Το πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ αφορά ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τθν 
επιχείρθςθ.  
Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ: 
- αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ. 
-ςε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, αφορά και όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ 
ι ελεφκεροι επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. 
-ςε περίπτωςθ εταιρειϊν (νομικϊν προςϊπων), αφορά τθν ίδια τθν εταιρεία (το νομικό 
πρόςωπο) και όχι τα φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν, εκτόσ αν αυτά 
ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με τθν εταιρεία οπότε ςε αυτιν τθν περίπτωςθ προςκομίηονται τα 
ςχετικά πιςτοποιθτικά. 

γ) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. (Άρκρο 80 
παρ.2γ του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε από τθν παρ.2 του άρκρου 39 του Ν.4488/2017) 
(Βάςει του εγγράφου του Σϊματοσ  Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017: 
ΕΚΔΟΣΘ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ του άρκρου 73 παρ.2 του Ν. 4412/2016, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ 
παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 , όπωσ προςτζκθκε από τθν παρ.2 του άρκρου 39 του 
Ν.4488/2017: «Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου 

το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παράγραφοσ 1 και 2 
και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 





διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.» 

δ) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε 
αυτό για το ειδικό επάγγελμά τουσ/αντικείμενο τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι 
βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ αντίςτοιχθ των ομάδων για τισ οποίεσ ςυμμετζχει, από 
αρμόδια δθμόςια αρχι, εν ιςχφ. 
ε) Εάν οι προμθκευτζσ προτίκενται να χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ άλλων 
οντοτιτων (παραγωγοφσ καυςίμων) πρζπει να προςκομίςουν διλωςθ του ςυνεργαηόμενου ότι 
κα κζςει ςτθν διάκεςθ του προμθκευτι τισ τεχνικζσ του δυνατότθτεσ. Για τθν κάλυψθ τθσ 
απαίτθςθσ γίνεται δεκτι και ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με εταιρία παραγωγισ καυςίμων.  
 
Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται  οι παράγραφοι (α) και (β). Κατ’ εξαίρεςθ, όταν 
ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά 
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται  θ 
παράγραφοσ 2. 
Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω 
πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ 
των παραγράφων (α) και (β). 
Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο  
(α) μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν 
για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ 
Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016. 
Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία. 
 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται 
αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. Αν κατά τον ζλεγχο 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι αν δεν υποβλθκοφν 





ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ι αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, 
δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από 
τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι 
αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τθσ 
παροφςασ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 
Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι των παραπάνω ηθτοφμενων δικαιολογθτικϊν 
δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ αυτϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ 
εντόσ των ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. Ομοίωσ και 
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν. Οι 
οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά και βρίςκονται εν ιςχφ. 
 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι 
Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ όπωσ 
περιγράφεται ςτο αρ. 11 τθσ παροφςθσ. 
 

ΑΘΟ  10ο 

Τιμζσ  προςφορϊν  επιβαρφνςεισ  μειοδοτϊν - Κριτιριο κατακφρωςθσ  

 Με  τθν  προςφορά,  θ  τιμι  των  ειδϊν δίδεται ςτο ςφνολο του προχπολογιςμοφ.  

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται 
βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ) επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ.  

Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά άρκρο από το άκροιςμα των οποίων 
προκφπτει  θ προςφορά για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ (βλζπε  Ραράρτθμα Β). Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ των 
ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ  προςφερόμενθ  τιμι  κα  είναι  ςε ευρϊ (€). 
Ρροςφορά  ςε  άλλο  νόμιςμα  ι  με  ριτρα  απορρίπτεται  ωσ  απαράδεκτθ.  
Ρροςφορά  που  κζτει  όρο  αναπροςαρμογισ  χωρίσ  αυτό  να  προβλζπεται, απορρίπτεται  ωσ  
απαράδεκτθ.  

 





ΑΘΟ  11ο 

Κατακφρωςθ αποτελεςμάτων - Υπογραφι  ςφμβαςθσ 

 Το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ επικυρϊνεται με απόφαςθ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ του Διμου, θ οποία κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει.  
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 
147/16).  
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:  
1. άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ζνςταςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 8 τθσ 
παροφςθσ.  
2. κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ παροφςθσ.  
 
 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 
δ ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16).  
 Θ ανακζτουςα αρχι, διατθρεί το δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά 
από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ματαιϊςει τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  
ςφμβαςθσ εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16). 

 
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει εντόσ  3 μθνϊν από τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, 

τμθματικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. 
 
 Θ ςφμβαςθ, εφόςον παραςτεί ανάγκθ, μπορεί να τροποποιθκεί χωρίσ νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ. 132 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16), 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, εάν: α) πλθροφνται οι προχποκζςεισ αυτοφ, β) μζςα ςτα πλαίςια που 
ορίηει αυτό και γ) με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςε αυτό.  
Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), γίνεται φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

 

Θ  ςφμβαςθ  καταρτίηεται  από  το Διμο και  υπογράφεται  από  τα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ. 
Θ  ςφμβαςθ  ςυντάςςεται  με  βάςθ  τουσ  όρουσ  τθσ  διακιρυξθσ  και  των  τευχϊν  που  τθν  
ςυνοδεφουν. Θ  ςφμβαςθ  δεν  μπορεί  να  περιζχει  όρουσ  αντίκετουσ  με  τα  παραπάνω  
ςτοιχεία. 
Θ  ςφμβαςθ  υπογράφεται  για  το  Διμο από  τον Διμαρχο.  





 

ΑΘΟ  12ο 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ – Γενικά περί εγγυιςεων 
Ιςχφουν οι διατάξεισ του αρ. 72 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίηονται τα 
παρακάτω: 
Ο ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα προςκομίςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το 
φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το ΦΡΑ.  
Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των 
είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ, αρ. 72 παρ 1 (β) του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθ βεβαίωςθ για τθν 
καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν από τθν αρμόδια επιτροπι.  
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), θ 
οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει 
πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 
επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ εκτόσ ΦΡΑ (εφόςον το ςφνολο τθσ ςυμβατικισ αξίασ υπερβαίνει τισ 
20.000,00€) .  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου 
ζναντι του αναδόχου. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα 
μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι 
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ 
τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  
β) τον εκδότθ,  
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ,  
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν «καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν» 
του διαγωνιςμοφ,  
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  





ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 
οποίο απευκφνεται και  
ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 

ΑΘΟ  13ο 

Χρόνοσ  παράδοςθσ - Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ υλοποίθςθ υπθρεςιϊν 
Ιςχφουν οι διατάξεισ του αρ. 217 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίηονται τα 
παρακάτω: 
Ο ςυνολικόσ  χρόνοσ υλοποίθςθσ των προμθκειϊν, ορίηεται  ςε 3 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ φςτερα από ζγγραφθ ειδοποίθςθ από το αρμόδιο τμιμα αυτισ και ςτα ςθμεία που κα 
υποδεικνφονται απ αυτιν.  
 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν 4412/16, 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα 
του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ. 

 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν 4412/16 αρ. 206 ζωσ 214. 
Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμων ι όχι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ υλοποίθςθσ τθσ 
προμικειασ ιςχφουν οι διατάξεισ των αρ. 206 ζωσ 214 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16).  
 

ΑΘΟ  14ο 

Ραραλαβι προμθκειϊν 

Για τθν παραλαβι τθσ προμικειασ, ιςχφουν οι διατάξεισ των αρ. 208 ζωσ και 215 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 
147/16). 

Ωσ γνωμοδοτικό όργανο διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για τθν παρακολοφκθςθ και τθν 
παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ορίηεται 1) για το Διμο Ρ. Φαλιρου θ 
Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν Θ/Μ 
αντικειμζνου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 που ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. 
338/2017 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ και 2) για το ΝΡΔΔ, θ εκάςτοτε ιςχφουςα Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν του ΝΡΔΔ που ορίηεται βάςει του αρ. 221 παρ. 
11 περ. (β) του Ν4412/2016 όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Αρμοδιότθτεσ τθσ παραπάνω επιτροπισ είναι:  

α) παρακολοφκθςθ ςφμβαςθσ και παραλαβι ειδϊν 





β) ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ γνωμοδοτεί  προσ τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.  του Διμου), για 
κάκε κζμα που ανακφπτει από τθ ςφμβαςθ και ιδίωσ επί τθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου  

 

 

ΑΘΟ  15ο 

Τρόποσ  πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο κα γίνεται με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ αξίασ μετά τθν κάκε 
τμθματικι παραλαβι προμικειασ, ιτοι κα καταβάλλεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ 
πιςτοποιθμζνεσ ποςότθτεσ που ζχουν κάκε φορά παραδοκεί, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ 
Υπθρεςίασ. 
Για τθν τιμολόγθςθ των παραδοκζντων καυςίμων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
τιμολόγθςθ των παραδιδόμενων ειδϊν των άρκρων 1 και 2  κα γίνεται εφαρμόηοντασ το 
προςφερόμενο ακζραιο ανά ομάδα ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των μζςων τιμϊν λιανικισ (για κάκε 
είδοσ και θμ/νια) των δελτίων Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν, ανά κατθγορία, που εκδίδονται από τθν 
αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι του αναδόχου είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. 
β) Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 
ε) Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία 
 
Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ.  
Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ 
τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου 
εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και 
θ διαφορά κα αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό.  
Στο χρθματικό ζνταλμα κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά το νόμο.  
Πλα  τα  δικαιολογθτικά  πλθρωμισ  ελζγχονται  από  τθν  αρμόδια  για  τθν  προμικεια  υπθρεςία. 

Ιςχφει ο Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεφχοσ Α'): «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και κυρίωσ τθσ παρ. Η’ αυτοφ. 

 

ΑΘΟ  16ο 

Διαφορζσ  διακιρυξθσ - νόμων 

Ππου  θ  παροφςα διακιρυξθ  ζχει αςάφεια ι ζλλειψθ υπεριςχφει  ο Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο αρ. 1 τθσ παροφςθσ . 
 

ΑΡΘΡΟ  17ο 





Ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

Με  τθν  παροφςα  εγκρίκθκαν  και  οι  υπ’ αρικμόν  63/2018 τεχνικζσ  προδιαγραφζσ τθσ  τεχνικισ  
υπθρεςίασ.   

 

ΑΘΟ  16ο 

Πργανα διαδικαςιϊν ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ιςχφουν οι διατάξεισ του αρ. 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίηονται τα 
παρακάτω: 
Ωσ γνωμοδοτικό όργανο διαδικαςιϊν ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, επιτροπι διενζργειασ και 
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, ορίηεται θ επιτροπι διενζργειασ-αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων Θ/Μ αντικειμζνου του αρ. 221 παρ. 1 του Ν4412/2016 που 
ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. 466/2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ .  
Αρμοδιότθτεσ τθσ παραπάνω επιτροπισ είναι:  
α) αξιολογεί τισ προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ των προςφερόντων ι υποψθφίων,  
β) ελζγχει τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων ι υποψθφίων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,  
γ) ελζγχει και αξιολογεί τισ προςφορζσ,  
δ) ειςθγείται προσ τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), τον αποκλειςμό των προςφερόντων ι 
υποψθφίων από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των 
αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ,  
ε) γνωμοδοτεί προσ τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ,  
 
Ωσ γνωμοδοτικό όργανο διαδικαςιϊν ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, για τθν εξζταςθ των 
προβλεπόμενων ενςτάςεων και προςφυγϊν που υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, ορίηεται θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων Θ/Μ αντικειμζνου του αρ. 221 παρ. 11 περ. 
(α) του Ν4412/2016 που ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. 339/2017 απόφαςθ Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου.  
Αρμοδιότθτεσ τθσ παραπάνω επιτροπισ είναι:  
α) γνωμοδοτεί προσ τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.) για τισ προβλεπόμενεσ κατά το αρ. 127 του Ν 
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) ενςτάςεισ και προςφυγζσ που υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
 
Ωσ γνωμοδοτικό όργανο διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για τθν παρακολοφκθςθ και τθν 
παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ που υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ορίηεται θ 
Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν Θ/Μ 
αντικειμζνου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 που ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. 
338/2017 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ.  
Αρμοδιότθτεσ τθσ παραπάνω επιτροπισ είναι:  
α) ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ γνωμοδοτεί  προσ τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.  του Διμου), για 
κάκε κζμα που ανακφπτει από τθ ςφμβαςθ και ιδίωσ επί τθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου  
 
 





ΑΘΟ  19ο 

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικο-αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικο-αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) 
 
Οι κοινωνικζσ παράμετροι αφοροφν κυρίωσ: 
α) τθν απαςχόλθςθ εργαηομζνων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ κατά τθν 
ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216), 
β) τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ι/και εργαςιακισ ζνταξθσ ατόμων που προζρχονται από 
ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, 
γ) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ι/και 
δ) τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΡΑΑΤΗΜΑ Α’ 
 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)*άρ.79 παρ. 4 ν. 4412/16+ 

ςφμφωνα με το αρ. 6 παρ. 1 περ. (α) τθσ διακιρυξθσ 280/2018 
 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  
Ρλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, 
ςτον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορζα 6232) ςτθ ςελίδα 
αναηιτθςθσ αιτθμάτων και προκθρφξεων του Διμου Ρ. Φαλιρου, και ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ του φορζα https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . 
Δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςε μία τοπικι εφθμερίδα όπωσ προβλζπεται από 
το αρ. 18 του ν.4469/2017. 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα) 
- - Ονομαςία: ΔΗΜΟΣ Ρ. ΦΑΛΗΟΥ 
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ ΚΘΜΔΘΣ : 6232 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Τερψιχόρθσ 51, Ρ. Φάλθρο, 17562 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Στ. Σουμπαςάκθσ 
- Τθλζφωνο: 2132020243 
- Θλ. ταχυδρομείο: stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.palaiofaliro.gr 
 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV):  Ρρομικεια καυςίμων αυτοκινιτων & μθχ/των 2018-2020,  
- cpv: 09134220, 09132100, 24957000 
- Κωδικόσ φορζα ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *…………………………] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : προμικειεσ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 1 
- Υποβολι προςφοράσ ανά άρκρο,  ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν άρκρων : όχι / 3 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: 280/2018 
  





Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 
αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, 
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι 
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 
επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 
ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό 
των εργαηομζνων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

* + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο 
κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων 
οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει 
εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, 
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του 
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του 
καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 





ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, 
κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον 
επίςθμο κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει 
όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ 
ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ 
να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 
φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ 
εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν 
από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  [   ] 





ι των τμθμάτων για τα οποία ο 
οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει 
προςφορά. 

 





Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και 
τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ 
τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 





Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο 
μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και 
κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

[]Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 





Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  





Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ: 

Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι 
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ 
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα 
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ 
λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * 
+· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 





*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 

 





Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα 
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 

 





Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ 
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 
και εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα 
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 





μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν 
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ 
πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

*+ Ναι *+ Πχι 





α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν 
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 
; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν:  
*……+ 





Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 
 





Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια 

Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν 
που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ 
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα ςτον 
επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται 
από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 
εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για 
τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ 
νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ 
νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ 
νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι 
ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ 
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

*…................................…+ 





δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 
φορζασ: 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ 
των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ 
εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ 
αναλογίασ-αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και 
θ αντίςτοιχθ αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν 
αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν 
κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το 
εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι 
οποίεσ (ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται 
να ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

 





Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσxxxviii, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ 
που ζχει προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσxxxix, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του 
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και 
τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι 
ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για 
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων 
ζργων, ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί 
να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................] 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και 
λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα 
μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα 
ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 





ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που 
κα παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για 
προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να 
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο 
ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ 
διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που 
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του 
κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ 
διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, 
εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 





προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, 
με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα 
των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι 
ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
αναφζρετε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 





Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά 
το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά 
τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 





Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ 
διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων 
με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά 
ι λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα 
απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

 





Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 
που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Διμο Π. Φαλιρου, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                         
Υπόμνθμα ςυμπλιρωςθσ ΤΕΥΔ 
i    Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 
v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
viii

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
xii

 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν 

µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
xiii

 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
xiv

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
xv

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 





                                                                                  
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 

ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
xvi

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 
xvii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xix

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi

 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
xxii

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
xxiii

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
xxiv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xxv

 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
xxvi

 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Άρκρο 73 παρ. 5. 
xxviii

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix

 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
xxx

 Ρρβλ άρκρο 48. 
xxxi

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxxii

 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
xxxiii

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
xxxiv

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
xxxv

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
xxxvi

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
xxxvii

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  





                                                                                  
xxxviii

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
xxxix

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
xli

 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 

II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
xlii

 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
xliii

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 

κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
xliv

 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
xlv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlvi

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlvii

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                  
ΡΑΑΤΗΜΑ Β’ 

Υπόδειγμα Οικονομικισ προςφοράσ τθσ διακιρυξθσ 280/2018 του Διμου Ρ. Φαλιρου 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 
ΡΟΣ: Διμο Ρ. Φαλιρου για το διαγωνιςμό: Ρρομικεια καυςίμων αυτοκινιτων και 

μθχανθμάτων, 2018-2020 

Επιχείρθςθ ………………………………… . ………….. 

 

      

Α/
Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ. 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

Κόςτοσ προυπολ 
€ με ΦΡΑ 

Τιμι προςφοράσ * 
βλζπε ςθμείωςθ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΟΥ 

1 
Ρετρζλαιο κίνθςθσ 

Λίτρο 
61.716,48€ 

                          
%* 

                             €* 

2 
Βενηίνθ αμόλυβδθ 

Λίτρο 
12.336,32€ 

                         
%* 

                            €* 

3 

Ρρόςκετο μείωςθσ 
ρφπων 
πετρελαιοκινθτιρων 
προδιαγραφϊν EURO 4 
και άνω, τφπου Αdblue 

Λίτρο 

200λτ Χ 1,736€ = 
347,20€ 

                          €                              € 

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΣΦΟΑΣ περιλ, ΦΡΑ 

24%                              € 

           

            

       ……./8/2018 

        Ο Ρροςφζρων 

        

                                               Σφραγίδα & Υπογραφι 

  

*Ροςοςτιαία ακζραια ζκπτωςθ επί των μζςων τιμϊν λιανικισ του Δελτίου Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν που εκδίδει θ 
Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Τμιμα Εμπορίου & Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για τθν εκάςτοτε θμερομθνία.  
Ραράδειγμα για τα άρκρα 1,2: Ζςτω, πχ, ότι ο ςυμμετζχων επικυμεί να προςφζρει ακζραιο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ 1% επί των μζςων τιμϊν λιανικισ (για κάκε είδοσ και θμ/νια) των δελτίων Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν, 
ανά άρκρο, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ,  για το άρκρο 1  
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 61.716,48€ περιλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. Στο πεδίο τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ ςφνολο άρκρου, για το άρκρο 1  κα ςυμπλθρωκεί ωσ τιμι προςφοράσ 61.099,32€ (προκφπτει 
ωσ: 61.716,48– (61.716,48 x 1%) = 61.099,32€). Αντίςτοιχα ςυμπλθρϊνεται για το άρκρο 2. Στο πεδίο τιμι 
προςφοράσ ςυμπλθρϊνεται το ακζραιο ποςοςτό ζκπτωςθσ.  
Θ τιμι μονάδοσ ανά είδοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν τιμι μονάδοσ τθσ μελζτθσ για το αρ. 3 Κατ εξαίρεςθ 
για τα άρκρα 1,2, ςφμφωνα με το άρκρο 63 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεφχοσ Α’) <Σο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 41 του π.δ. 173/1990 και ςτο άρκρο 42 τθσ υπ' αρικμ. 11389/1993 
απόφαςθσ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν (ΕΚΠΟΣΑ), ςτουσ διαγωνιςμοφσ πετρελαιοειδϊν, υπολογίηεται ςτθ 
διαμορφοφμενθ, για ζκαςτο είδοσ, μζςθ τιμι τθσ περιοχισ, του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Σο 
ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%.> 
Για τθ ςφγκριςθ τιμϊν για τθν ανάδειξθ μειοδότθ κα λθφκεί υπόψθ θ προςφερόμενθ τελικι τιμι ςτο ςφνολο 
των ηθτοφμενων περιλαμβανομζνου ΦΡΑ . Ανάδοχοσ αναδεικνφεται, αυτόσ που προςφζρει ςτο ςφνολο τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ 
τιμι προςφοράσ).    

  Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμπλθρϊςει όλα τα πεδία  των άρκρων . 





                                                                                  

  

Οι τιμζσ των καυςίμων (€/λίτρο, άρκρα 1,2) είναι ενδεικτικζσ και ιςχφουν για τθν 18/4/2018 (μζςθ τιμι 
λιανικισ). Σφμφωνα με τθ διακιρυξθ, οι τιμζσ των καυςίμων ορίηονται ςφμφωνα με τισ μζςεσ τιμζσ λιανικισ 
του Δελτίου Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν που εκδίδει θ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Τμιμα Εμπορίου & Τουριςμοφ τθσ 
Ρεριφζρειασ Αττικισ για τθν εκάςτοτε θμερομθνία. Θ παρατιρθςθ αυτι δεν αφορά το άρκρο 3 για το οποίο 
θ τιμι είναι θ ανωτζρω αναφερόμενθ. 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                                 ΡΟΜΗΘΕΙΑ καυςίμων αυτοκινιτων και 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        μθχανθμάτων, 2018-2020 
ΔΗΜΟΣ . ΡΑΛ. ΦΑΛΗΟΥ          
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 
Α. ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ : 63/2018                        Κ.Α : 10-6411.002, 15-6411.005, 20-6641.006 
                                                                                         30-6641.003, 35-6641.005, 45-6641.002  
                                                                                    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Θ παροφςα περιλαμβάνει προμικεια καυςίμων αυτοκινιτων, μθχανθμάτων και λοιπϊν 

οχθμάτων του Διμου για τθν κίνθςθ και παραγωγικι διαδικαςία οχθμάτων και μθχ/των για το 

ζτοσ 2018 μετά τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ ςφμβαςθσ, τθσ οποίασ, λόγω τθσ μεγάλθσ αφξθςθσ των 

τιμϊν των καυςίμων τα τελευταία 2 χρόνια, αναμζνεται να αναλωκοφν οι ςυμβατικζσ πιςτϊςεισ 

νωρίτερα από τθν αρχικι πρόβλεψθ θ οποία προζβλεπε να καλφψει τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ζωσ 

τον Ιανουάριο του 2019. 

 Θ μελζτθ ςυντάχτθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 54 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-

16): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Θ παροφςα διενεργείται ςτα πλαίςια των διατάξεων του αρ. 6 παρ 

10 του ν. 4412/2016 ςε ςχζςθ με ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό που διενεργείται 

παράλλθλα. 

 Σφμφωνα με τον προχπολογιςμό του Διμου, οικ. ζτουσ 2018, ζχουν εγγραφεί ςχετικζσ 

πιςτϊςεισ ςτουσ Κ.Α.: 10-6411.002, 15-6411.005, 20-6641.006, 30-6641.003, 35-6641.005, 45-

6641.002 (αναλογία δαπάνθσ ζτουσ βάςει  ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 

τεφχοσ Β') παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ 

ζτουσ 2018 - τροποποίθςθ τθσ υπ' αρικμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφαςθσ), ενϊ ο Διμοσ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εγγράψει το υπόλοιπο ποςό δαπάνθσ ςτον προχπολογιςμό του 

2019 ι και του υπόλοιπου απαραίτθτου ποςοφ για τθν κάλυψθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ς’ 

αυτόν του 2018.  

 Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 60.000,00€ πλζον Φ.Ρ.Α. 

24% 14.400,00€, ςυνολικά ςτο ποςό των 74.400,00€.  

       Θ διαδικαςία κα πραγματοποιθκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται 

βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ) επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

 Θ ζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι 55.266,23 λίτρα αναπροςαρμοηόμενεσ ανάλογα με τισ 

εκάςτοτε τιμζσ καυςίμων όπωσ ορίηονται ςφμφωνα με τισ μζςεσ τιμζσ λιανικισ του Δελτίου 

Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν που εκδίδει θ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Τμιμα Εμπορίου & Τουριςμοφ τθσ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ για τθν εκάςτοτε θμερομθνία. 

 Οι κωδικοί cpv που αντιςτοιχοφν ςτθν προμικεια είναι: 09134220 , 09132100 , 24957000 .  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ροςότθτα 

Λίτρα 

Ενδεικτικι 
Τιμι μονάδοσ 

€ με ΦΡΑ 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

Κόςτοσ € με 
ΦΡΑ 

CPV 

1 Ρετρζλαιο κίνθςθσ 47.040,00 1,312 61.716,48 09134220 

2 Βενηίνθ αμόλυβδθ 8.026,23 1,537 12.336,32 09132100 

3 

Ρρόςκετο μείωςθσ 
ρφπων 
πετρελαιοκινθτιρων 
προδιαγραφϊν EURO 4 
και άνω, τφπου Αdblue 

200,00 1,736 347,20 24957000 

 Σφνολο λίτρα 55.266,23 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
περιλ. ΦΡΑ € 

74.400,00  

  ΦΡΑ 24 % 14.400,00  

  Αξία χωρίσ ΦΡΑ € 60.000,00  

*Οι ποςότθτεσ που αναφζρονται είναι ενδεικτικζσ και δφνανται να αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα 
με τα όςα ορίηονται ςτθ διακιρυξθ ζωσ τθν ανάλωςθ τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ. Επίςθσ θ 
Υπθρεςία κα προμθκευτεί τμθματικά τισ ποςότθτεσ που κα χρειαςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ και όχι κατ ανάγκθ όλεσ όςεσ αναφζρονται παραπάνω. 
** Οι τιμζσ των καυςίμων (€/λίτρο, άρκρα 1,2) είναι ενδεικτικζσ και ιςχφουν για τθν 18/4/2018 
(μζςθ τιμι λιανικισ). Σφμφωνα με τθ διακιρυξθ, οι τιμζσ των καυςίμων ορίηονται ςφμφωνα με τισ 
μζςεσ τιμζσ λιανικισ του Δελτίου Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν που εκδίδει θ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Τμιμα 
Εμπορίου & Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για τθν εκάςτοτε θμερομθνία. Θ παρατιρθςθ 
αυτι δεν αφορά το άρκρο 3 για το οποίο θ τιμι είναι θ ανωτζρω αναφερόμενθ. 
 Θ τιμι μονάδοσ ανά είδοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν τιμι μονάδοσ τθσ μελζτθσ για το αρ. 3 

Κατ εξαίρεςθ για τα άρκρα 1,2, ςφμφωνα με το άρκρο 63 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 

τεφχοσ Α’) <Σο ποςοςτό ζκπτωςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 41 του π.δ. 173/1990 και ςτο άρκρο 42 τθσ υπ' 

αρικμ. 11389/1993 απόφαςθσ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν (ΕΚΠΟΣΑ), ςτουσ διαγωνιςμοφσ πετρελαιοειδϊν, 

υπολογίηεται ςτθ διαμορφοφμενθ, για ζκαςτο είδοσ, μζςθ τιμι τθσ περιοχισ, του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν 

Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

Σο ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%.>                               
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ   
 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΘΟ 1ο : Ρετρζλαιο κίνθςθσ ( CPV : 09134220) 

Ρετρζλαιο κίνθςθσ ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ διατάξεισ όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται και 

ιςχφουν κάκε φορά.  

Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν τρζχουςα περίοδο οι προδιαγραφζσ του πετρελαίου κίνθςθσ κα 

ςυμμορφϊνονται προσ τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 590:2009 ςφμφωνα με τθν 

ΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ Β’ 67/2010) και τθν ΚΥΑ 514/2004 (ΦΕΚ Β’ 1490/9.10.2006) Καφςιμα 

αυτοκινιτων - Ρετρζλαιο κίνθςθσ - Απαιτιςεισ και μζκοδοι Δοκιμϊν.  

Αυτό ιςχφει και όςων αφορά τθ δειγματολθψία, τθ ςιμανςθ αντλιϊν, τισ απαιτιςεισ και 

μεκόδουσ δοκιμϊν, τισ χρωςτικζσ, τουσ ιχνθκζτεσ, τα πρόςκετα και ότι άλλο προβλζπεται από 

ανάλογεσ διατάξεισ. 

  

ΑΘΟ 2ο :  Βενηίνθ αμόλυβδθ (95 RΟΝ) (CPV : 09132100) 

Βενηίνθ αμόλυβδθ (95 RΟΝ) ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ διατάξεισ όπωσ αυτζσ 

διαμορφϊνονται και ιςχφουν κάκε φορά.  

Ριο ςυγκεκριμζνα οι προδιαγραφζσ τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ(95 RΟΝ)   κα ςυμμορφϊνονται 

προσ τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2004 ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 510/2004 (ΦΕΚ Βϋ 872/04.06.2007) 

Καφςιμα αυτοκινιτων – Αμόλυβδθ βενηίνθ - Απαιτιςεισ και μζκοδοι Δοκιμϊν ι 

μεταγενζςτερα.  

Αυτό ιςχφει και όςων αφορά τθ δειγματολθψία, τθ ςιμανςθ αντλιϊν, τισ απαιτιςεισ και 

μεκόδουσ δοκιμϊν, τισ χρωςτικζσ τουσ ιχνθκζτεσ, τα πρόςκετα, τα παράγωγα φωςφόρου, τθν 

οξφτθτα και ότι άλλο προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

 

ΑΘΟ 3ο :  Ρρόςκετο διάλυμα τφπου AdBlue   ( CPV : 24957000) 





                                                                                  
Ρρόςκετο διάλυμα ουρίασ τφπου AdBlue για πετρελαιοκινθτιρεσ προδιαγραφϊν ρφπων 

EURO 4 και άνω για τθν μείωςθ των εκπομπϊν καυςαερίων. Θα είναι καταςκευαςμζνο 

ςφμφωνα με DIN V 70070 και το ΙSO 22241 ι όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται κάκε φορά κακϊσ 

και με τουσ κανονιςμοφσ του CEFIC αναφορικά με τθν μεταφορά και τθν αποκικευςθ του.    

 

Ρζραν των ανωτζρω το πρατιριο κα πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
περί ιδρφςεωσ και λειτουργίασ πρατθρίων υγρϊν καυςίμων κειμζνων εντόσ εγκεκριμζνων 
ςχεδίων πόλεων ι κωμϊν ι εγκεκριμζνων οικιςμϊν ι εν γζνει κατοικθμζνων περιοχϊν 
όπωσ αυτοί τροποποιοφνται και ιςχφουν κάκε φορά, ενδεικτικά ΡΔ 118/2006.  
 Επίςθσ, το πρατιριο,  κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ειςόδου-εξόδου οχθμάτων ζωσ 
και 9μ μικουσ, φψουσ ζωσ 4,5 μζτρων με τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ διαδρόμων και 
ειςόδων-εξόδων ϊςτε να πλθροφνται οι προδιαγραφζσ αςφαλείασ, ο ΚΟΚ και λοιπζσ 
κείμενεσ διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Οι ανωτζρω δυνατότθτεσ αποδεικνφονται από 
εγκεκριμζνο διάγραμμα που κα πρζπει να υποβλθκεί κατά τθν παράδοςθ των προςφορϊν.   
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