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ΘΕΜΑ:  «Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 
2020».  
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου 
ΕΙΔΟΣ: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου 
και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. 
 CPV: Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5, Πετρέλαιο Κίνησης 09134200-9, Αμόλυβδη Βενζίνη 
09132100-4. 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  20159,65 € Ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / 24997,96  € Ευρώ με ΦΠΑ 24% 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός Π.Ε. Ζακύνθου, ΚΑΕ 1511 για προμήθεια καυσίμων 
κίνησης και ΚΑΕ 1512 για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης τιμής 
λιανικής πώλησης καυσίμων στον Νομό Ζακύνθου (βάσει του εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης 
τιμών καυσίμων). 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 
                           Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων». 

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

εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Εργων Προμηθειών και Υπηρεσιών - 

προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/9.9.2016) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 





5. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών 

περί 

καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες            

(Φ.Ε.Κ.431/Β΄/1998) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/29097/0026/02 απόφαση 

(ΦΕΚ684/Β΄/2002). 
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών ,Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4013/15.9.11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» και ειδικότερα 
η παρ.3 του άρθρου 4 αυτού ( ΦΕΚ 204/Α΄/11) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/12 
άρθρο 10 (ΦΕΚ 14/Α΄/ 12), το Ν.4072/12 και ειδικότερα το άρθρο 238 παρ.2β αυτού (ΦΕΚ 
86/Α΄/12), το Ν.4146/13 άρθρο 61 «περί τροποποίησης διατάξεων του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 
90/Α’/2013) όπως συμπληρώθηκε με το υπ’αρίθμ’ 2/55469/0026/10.6.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών – Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής (αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικ/κού 
43942/24.7.2013) 

      8.Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ107/Α΄/13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων   
4046/12,4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 
     9.Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «Περί εφαρμογής του ΦΠΑ»(ΦΕΚ125/Α΄/1986) όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.3845/2010 « Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»(ΦΕΚ 
65/Α΄/2010). 
     10. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 « Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. (ΦΕΚ 45/Α΄/99) 

11 Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 ΦΕΚ 85/Α/14 σχετικά με κατάργηση διατάξεων υπερ 
Μ.Τ.Π.Υ. 

12   Την παρ.7 του αρθρ.375 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) περί επιβολής κράτησης 
0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

      13.Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ.145/Α΄2016).  
      14 .Την υπ΄αριθμ  245-23/2019  απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την 
έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 2020 που περιλαμβάνει α)τον 
προυπολογισμό οικονομικού έτους 2020  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα 
Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020. 
   15.Το υπ΄αριθμ 3187/10-1-2020, ΑΔΑ 6ΗΤΓΟΠ1Φ-ΒΡΙ  έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προυπολογισμός 
οικονομικού έτους 2020  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
16.Την υπ΄αριθμ 23-03/2020,ΑΔΑ ΩΜ2Ι7ΛΕ-Ψ9Φ, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
17.Την υπ΄αριθμ. 40-02/15-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΛ27ΛΕ-ΘΧ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της ΠΙΝ, ¨Έγκριση συγκρότησης των επιτροπών της ΠΕ Ζακύνθου για το έτος  2020 
18. Την υπ΄αριθ. 395-20/20-5-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής «Έγκριση εξειδίκευσης  
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου». 
 
19.Τις αριθ. 34802/6174/26-5-2020 (ΑΔΑ:Ω1ΤΙ7ΛΕ-Υ5Χ) ποσού 10.000,00 €  και 34804/6175/26-
5-2020  (ΑΔΑ:6Ε2Υ7ΛΕ-ΜΘΛ) ποσού 15.000,00 €  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος 
των ΚΑΕ 03073/1511.00.001 και 03073/1512.00.001 αντίστοιχα. 
 
20.Την υπ΄αριθμ 466-23/11-6-2020 , ΑΔΑ: 9O3Θ7ΛΕ-ΙΒΣ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της ΠΙΝ, «Έγκριση των όρων της διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για το 2020». 





21.Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ 
Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευμάτων, για το έτος 2020. 

 
                                          ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Α) Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια υγρών 
καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2020, με 
συνολικό προϋπολογισμό 20159,65 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€ 24997,96 € με ΦΠΑ) και 
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %  ( ανα τμήμα ), επι της εκάστοτε 
μέσης τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων στο Νομό Ζακύνθου ( βάσει του εβδομαδιαίου δελτίου 
επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας). 
 
 
 Τα τμήματα που προκηρύσσονται αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΛΙΤΡΑ 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΒΑΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

31-5-2020 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τμήμα 
Α 

Πετρέλαιο κίνησης 2.705 1,110 3.002, € 

Βενζίνη κοινής, νέας 
σούπερ και 
αμόλυβδης  5.077 1,378 6.996,11€ 

Τμήμα 
Β Πετρέλαιο θέρμανσης 19.788 0,758 14.999,30€ 

Γενικό Σύνολο 24.997,96 € 

 
 
Η χρονική διάρκεια της προς σύναψη σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της  έως και τις 
31/12/2020. 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μέχρι το πρώτο 
εξάμηνο του επόμενου οικονομικού έτους, κατά το μέρος που δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης κατά το τρέχον έτος, ή την ολοκλήρωση του αντίστοιχου 
διαγωνισμού για το επόμενο οικονομικό έτος οπότε η σύμβασης της παράτασης θα λύνεται 
αυτόματα και αυτοδίκαια χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. 
Προσφορές μπορεί να δωθούν για  κάθε τμήμα ξεχωριστά ή για το σύνολο των τμημάτων. 
 
H κατακύρωση θα γίνει ανα τμήμα. 
 
Β) Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 (1ος όροφος) 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
Τ.Κ.: 29100 

2-7-2020 Πέμπτη 12:00 π.μ 





 
 
 
Γ) Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στις  24997,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου  και ειδικότερα 
τον   Ε.Φ 03073 και ΚΑΕ  1511.00.001 και 1512.00.001 
 
Δ) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στα συνημμένα 
παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 

Στοιχεία των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων  Παράρτημα Α’ 

Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Παράρτημα Β’ 

Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προφοράς Παράρτημα Γ’ 

Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης Παράρτημα Δ΄ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) 

Παράρτημα Ε’ 

 
Ε) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία 12 ημερών από την ανάρτηση 
της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Προμηθειών  της Π.Ε. Ζακύνθου, 
στις 2-7-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν, επί αποδείξει πρωτοκόλλου, την προσφορά τους, 
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή με courier έως και τη  2-7-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  
11:00 π.μ.  
Κατάθεση Προσφορών μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται. 
 
ΣΤ) Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
www.pin.gov.gr .  
  
Η) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 
παρούσας Διακήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό, από την Αναθέτουσα Αρχή, Π.E. Ζακύνθου, Δ/νση 
Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο Ζάκυνθος, 1ος όροφος, 29100, 
Ζάκυνθος) 
 
 
 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
   του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 
 
 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pin.gov.gr/




 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 
 

Πετρέλαιο Κίνησης 09134200-9, Αμόλυβδη Βενζίνη 09132100-4, 
Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕ Φ.Π.Α. 
 

 
24997,96€ 

Φ.Π.Α.  24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ: 
 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΑΕ: 1511.00.001 & 
1512.00.001 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 
31/12/2020 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου διατηρεί δικαίωμα παράτασης 
της σύμβασης μέχρι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου οικονομικού 
έτους, κατά το μέρος που δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης κατά το τρέχον έτος, ή την 
ολοκλήρωση του αντίστοιχου διαγωνισμού για το επόμενο 
οικονομικό έτος οπότε η σύμβασης της παράτασης θα λύνεται 
αυτόματα και αυτοδίκαια χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
(ΕΠΙ %) 
 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και 
την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 44 του 
Ν.4605/2019). 
 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας 
κάθε αρχικής, τροποποιητικής και συμπληρωματικής σύμβασης προ 
φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ( ΑΕΠΠ). 
 
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, 
τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, 





καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω 
κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ 20%. 

ΦΟΡΟΣ:  ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
1% - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  (ΑΡΘΡΟ 64 Ν .4172/2013). 

 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητες καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αποτυπώνονται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΛΙΤΡΑ 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΒΑΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

31-05-2020 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τμήμα 
Α 

Πετρέλαιο κίνησης 2.705 1,110 € 

Βενζίνη κοινής, νέας 
σούπερ και 
αμόλυβδης  5.077 1,378 6.996,11€ 

Τμήμα 
Β Πετρέλαιο θέρμανσης 19.788 0,758 14.999,30€ 

Γενικό Σύνολο 24.997,96 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.997,96  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
(24%). 
 
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός προέκυψε με βάση τις μέσες λιανικές τιμές πώλησης καυσίμων 
του με Αρ. Πρωτ.: 54743/1-6-2020  Εβδομαδιαίου Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του 
Παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
Οι παραπάνω ποσότητες του πίνακα δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου  ως προς την συνολική τους απορρόφηση κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων των επιμέρους ειδών του τμήματος 
Α΄(καύσιμα κίνησης), κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, ανάλογα με τις 
πραγματικές ανάγκες που θα διαμορφωθούν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλείται 
υπέρβαση του συνολικού συμβατικού ποσού. 
Το ύψος της παρούσας σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.997,96 € ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να υποβάλλουν προσφορά για το κάθε τμήμα  ξεχωριστά ή 
για το σύνολο των τμημάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκαταστημένα σε: 
α. σε κράτος – μέλος της Ένωσης, 
β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος Ι, της ως άνω συμφωνίας καθώς και Συνεταιρισμοί. 
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
Συμβάσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 
 
(1) Διαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισμό, υπογεγραμμένο από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου 
προσφοράς και με αναγραφή της διάρκειας ισχύος προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή του. 
 
 (2) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Άρθρο 79 παρ. 4 Ν.4412/2016). 
 
Το ΤΕΥΔ συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση (το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 158/2016 απόφαση της 
ΕΑΑΔΗΣΥ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) των οικονομικών φορέων προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί 
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις,σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016): 
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της 
οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,(β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 
77 του Ν.4412/2016. 
Στο παράρτημα Ε’ της παρούσης παρέχεται το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
Διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το ΤΕΥΔ και το υποβάλλουν υπογεγραμμένο 
στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά 
πρόσωπο/α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό 
φορέα,συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
(Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ). 
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 
υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος V Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού 
για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της 
ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 
(3) Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια διοικητική αρχή. 
(4) Το ΦΕΚ συστάσεως της Εταιρείας. 
(5) Το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του σε ακριβές αντίγραφο. 
(Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης κατατίθεται η βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού 
προσώπου επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ). 





 (6) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, (Άρθρο 103 του Ν. 4412, ΦΕΚ 
147 Α’/08-08-2016,) με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 
Α. Έλληνες (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα):  
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
- δωροδοκία, 
- απάτη, 
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, 
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, 
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε τους διαχειριστές, β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον 
διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
(2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
(4) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
 
Β. Αλλοδαποί (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα): 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
- δωροδοκία, 
- απάτη, 
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, 
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, 
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 





ή ελλείψει αυτού, άλλου ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω Οικονομικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 
α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., τους διαχειριστές, β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον 
διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
(2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δε καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες που δε προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός 
Φορέας. 
(4) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω  έγγραφης ειδοποίησης.  
 
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην Ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του οικονομικού 
φορέα προς υποβολή των δικαιολογητικών. 
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές μέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από 
την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση ,η 
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και απορρίπτεται. 
 
 





ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό μπορεί  να αφορούν μεμονωμένο 
τμήμα ή το σύνολο των τμημάτων που προκηρύσσονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της Π.Ε. Ζάκυνθος ως ορίζεται στη Διακήρυξη και όχι μέρος αυτών (όπως περιγράφονται 
στο Παράρτημα Α’). 
Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην Ελληνική γλώσσα και σε αυτόν 
τον κυρίως φάκελο θα περιέχονται τρεις ξεχωριστοί φάκελοι: 
- ένας υπο-φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς  
- ένας υπο-φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, 
Σε όλους τους φακέλους (στον κυρίως φάκελος και στους δύο υπο-φακέλους) θα πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ. ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ), ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού και να αναγράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες 
της Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1ος Οροφος) 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 29100, ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν την 
προσφορά τους έως και τη   2-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 π.μ.  
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών και Διενέργειας του Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία. 
Οι Προσφορές που υποβλήθηκαν είτε μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα 
στο Τμήμα Γραμματείας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις ή προσθήκες. Εάν δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά απορρίπτεται. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα 
συνδυάζονται με προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα Τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται ,σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, 
με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και είναι τα κάτωθι: 
α)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα είδη για τα οποία ο υποψήφιος υποβάλει προσφορά είναι 
αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τον λόγο για τον οποίο προορίζονται, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας των Ελληνικών Διυλιστηρίων και του Γενικού Χημείου του 
Κράτους , απαλλαγμένα από κάθε είδους πρόσμιξη είτε μεταξύ τους είτε με ξένη ουσία. 
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τους τόπους που εδρεύει το /τα πρατήριο/α τους. 
γ) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου 
ανάδοχου. 
 
 
 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η «οικονομική προσφορά» του προσφέροντος υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας το σχετικό Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Γ΄της παρούσης. 
Το  ποσοστό έκπτωσης που θα δηλώσει ο οικονομικός φορέας στην οικονομική του προσφορά για  
κάθε τμήμα της προμήθειας  είναι αυτό που θα ισχύει και θα εφαρμόζεται στην εκάστοτε 
διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης καυσίμων για το Νομό Ζακύνθου, όπως αυτή 
προκύπτει από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας . 
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να δηλώσει στην οικονομική του προσφορά 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για κάθε τμήμα της προμήθειας. (Τμήμα Α΄-Καύσιμα Κίνησης και Τμήμα 
Β΄-Πετρέλαιο θέρμανσης). 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων  
εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών  (24.997,96 €) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α (24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, 
οικονομικού έτους 2020, φορέα 03073 και τους Κ.Α.Ε. 1511.00.001 &1512.00.001 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Α) Διαδικασία αποσφράγισης – Ανάδειξη Μειοδότη 
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία της Διεύθυνσης 
Διοικητικού Οικονομικού - Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, θα παραδοθούν στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, την 2/07/2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 π.μ. 
Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, οι συμμετέχοντες δύνανται 
να παρίστανται στον διαγωνισμό. Στη περίπτωση αυτή οι προμηθευτές ή οι αντιπρόσωποι αυτών 
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
1ο ΣΤΑΔΙΟ: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής- 
τεχνικής προσφοράς, ο οποίος  μονογράφεται από την επιτροπή καθώς και όλα τα δικαιολογητικά 
και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, ανά φύλλο. Επίσης, μονογράφεται από την επιτροπή ο 
φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Η επιτροπή του διαγωνισμού θα διενεργήσει έλεγχο για την 
πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Οι συμμετέχοντες των 
οποίων οι φάκελοι είναι πλήρεις σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη προκρίνονται στο 2ο στάδιο 
της διαδικασίας (αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς). Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
2ο ΣΤΑΔΙΟ: Αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και η επιτροπή του 
διαγωνισμού καταχωρεί σε έγγραφο – πρακτικό τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών των 
ενδιαφερομένων. 
Το πρακτικό αυτό στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική 
και οικονομική προσφορά) των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό (προκρινόμενων και 
απορριπτέων) διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων  για τη λήψη απόφασης ανάδειξης του αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συμμετέχων που θα προσφέρει ανα τμήμα το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων στον Νομό 
Ζακύνθου (βάσει του εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων). 
 

ΆΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), σύμφωνα με το 
οποίο: 
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00€ χωρίς 
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την άπρακτη πάροδο της 





οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, 
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
 

Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
1) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή στην περίπτωση του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
2.α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας. 
2.β)αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. 
2.γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 
2.δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 
2.ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016. 
2.στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή την 
επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους προκειμένου 
για την ανάδειξη αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
1. H κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει ανα τμήμα της προμήθειας. 
2. Στον προσφέροντα/ες  στον/ους οποίο/ους θα γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, την 
τιμή, τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη, τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της 
ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων 
τους. 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), αυτός θα κληθεί να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) με βεβαίωση 
παραλαβής τα δικαιολογητικά έγγραφα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης ) που αναφέρονται στο 
Άρθρο 2 σημείο 2 της παρούσης, κατά περίπτωση. 

4. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

4.1  Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν (σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’147/08.08.2016) είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
Διακήρυξης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 





4.2  Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 
στα έγγραφα της Διακήρυξης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεώνεται να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έγγραφης 
ειδοποίησής του από την υπηρεσία. 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων 
μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Διακήρυξη. 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μέχρι το πρώτο 
εξάμηνο του επόμενου οικονομικού έτους, κατά το μέρος που δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης κατά το τρέχον έτος, ή την ολοκλήρωση του αντίστοιχου 
διαγωνισμού για το επόμενο οικονομικό έτος οπότε η σύμβασης της παράτασης θα λύνεται 
αυτόματα και αυτοδίκαια χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Η μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου θα 
γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης, 
ανάλογα με τις ποσότητες που παραγγέλλονται κάθε φορά, μία ημέρα μετά την λήψη του σχετικού 
δελτίου ή της εντολής παραγγελίας, ως κατωτέρω: 
 
-Πετρέλαιο θέρμανσης: Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά και 
ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη ισχύος 
της, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, στις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης των 
κτιρίων των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης 
(εργάσιμης) ημέρας από την ειδοποίηση. 
 
-Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη: 
α) Η τμηματική παράδοση των καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) του μηχανικού εξοπλισμού 
της Π.Ε. Ζακύνθου  (μηχανημάτων έργου κ.λ.), θα πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας τους, 
εντός των ορίων του νομού, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η παράδοση να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή (πρατήριο), εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία. 
β)Για τα υπηρεσιακά οχήματα, η τμηματική παράδοση των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης ή 
βενζίνη) θα γίνεται, είτε στο πρατήριο καυσίμων του προμηθευτή, είτε στο χώρο στάθμευσης 
αυτών (εντός της πόλης της Ζακύνθου), κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας. 
Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα κίνησης τα υπηρεσιακά οχήματα και 
μηχανήματα έργου της Π.Ε. Ζακύνθου τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών. 
Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι: 
-Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον χορηγητή, η 
οποία θ’ αποδεικνύεται και από το Δελτίο Αποστολής. 
-Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους , όπως χρώματος κλπ. 
- Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής (ποιοτικής-ποσοτικής).  





- Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη αντιστοίχων 
πρακτικών παράβασης ή απόρριψης θα αποστέλλονται στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 
«Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου» του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών. 
α) Πρωτότυπο Τιμολόγιο προμηθευτή, θεωρημένο για την κανονικότητα της τιμής από το Τμήμα 
Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. 
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής & φορολογικής ενημερότητας. 
γ) Πρωτόκολλο ποσοτικής - ποιοτικής παραλαβής. 
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Τα σχετικά Τιμολόγια που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραμμένα και θα ελέγχονται ως προς 
τη διαμόρφωση της τιμής. 
Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος, όπως κάθε φορά 
ισχύει σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 
του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 44 
του Ν.4605/2019). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επι της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής και 
συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ( ΑΕΠΠ). 
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος διενεργείται σε ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιμα (ΑΡΘΡΟ 64Ν 
.4172/2013). 
 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωνα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού : 
α. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 
β. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της Υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση,επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 





παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 16: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση ύπαρξης ασάφειας υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και όταν κάποιες 
διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν 4412/2016. 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες 
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) 
προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας 
δικαίου. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Ζάκυνθο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 
 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 

ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
(ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ) 

Α-ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

1. 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.705 

  

2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

95 
ΟΚΤΑΝΙΩΝ 

 

ΛΙΤΡΑ 5.077 

Β- ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΛΙΤΡΑ 19.788 

  

 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα ημέρες (180 ) ημέρες, ο οποίος προσμετράται 
από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
       (υπογραφή- σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                    
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. 

 
Στη Ζάκυνθο σήμερα   ………………….2020 στο κατάστημα της Π.Ε. Ζακύνθου, Διοικητήριο – 29100 Ζάκυνθος,  
αφενός η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (ΑΦΜ: 997913715, Α΄ΔΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ), νομίμως εκπροσωπούμενη από την Περιφερειαρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα 
Τσαγκαροπουλου  καλείται εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου ……………………………….., που θα 
καλείται  εφεξής  «ανάδοχος» και εδρεύει στην οδό ………………………. στην πόλη της …………………., με 
Α.Φ.Μ. …………………. και Δ.Ο.Υ. ……………………..  
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις: 

α).Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτη». 
β).Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  
 γ) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ.145/Α΄2016)  
δ).Του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012 [ΦΕΚ Α] «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

ε).Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Εργων Προμηθειών και Υπηρεσιών -      

προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/9.9.2016) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 
2. Την αρ………….2020  διακήρυξη συνοπτικού  διαγωνισμού της Π. Ε. Ζακύνθου  για την   «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2020» 
3.Την αριθ. ………………………..,(ΑΔΑ:………………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την 
οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

4. .Τις αριθ. 34802/6174/26-5-2020 (ΑΔΑ:Ω1ΤΙ7ΛΕ-Υ5Χ) ποσού 10.000,00 €  και 34804/6175/26-5-
2020  (ΑΔΑ:6Ε2Υ7ΛΕ-ΜΘΛ) ποσού 15.000,00 €  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των 
ΚΑΕ 03073/1511.00.001 και 03073/1512.00.001 αντίστοιχα. 
 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 
 





Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το έτος 2020. 
Άρθρο 1ο - Ποσότητα 
Ο χορηγητής υποχρεούται να προμηθεύει το συμβαλλόμενο με [θα αναγράφεται το καύσιμο για το οποίο 
έχει λάβει χώρα η κατακύρωση],   
-Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής 
λιανικής τιμής πώλησης των ειδών διαμορφώνεται ως εξής: 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 
 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
(ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ) 

Α-ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

1. 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 
 

2.705  

  

2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 

ΟΚΤΑΝΙΩΝ 
 

 
ΛΙΤΡΑ 

5.077  

Β- ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΛΙΤΡΑ 19.788  

  

 
 
Οι παραπάνω ποσότητες του πίνακα δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου  ως 
προς την συνολική τους απορρόφηση κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων των επιμέρους ειδών του τμήματος 
Α΄(καύσιμα κίνησης), κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, ανάλογα με τις πραγματικές 
ανάγκες που θα διαμορφωθούν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλείται υπέρβαση του 
συνολικού συμβατικού ποσού. 
Το ύψος της παρούσας σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.997,96 € ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο 2ο – Ποιότητα-προδιαγραφές 
Η ποιότητα των διαφόρων καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ποιοτικές προδιαγραφές όπως 
αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις περί καυσίμων και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. 
του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών διυλιστηρίων σε συνδυασμό με την 
τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις, προς 
διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό προμήθεια καυσίμων. 
 
 

 





Άρθρο 3ο – Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης 
Η μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου θα γίνεται με 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης, 
ανάλογα με τις ποσότητες που παραγγέλλονται κάθε φορά, μία ημέρα μετά την λήψη του σχετικού 
δελτίου ή της εντολής παραγγελίας, ως κατωτέρω: 
-Πετρέλαιο θέρμανσης: Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη ισχύος της, με ευθύνη, μέριμνα 
και δαπάνη του προμηθευτή, στις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών, σε 
ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης (εργάσιμης) ημέρας από την 
ειδοποίηση. 
-Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη:  
α) Η τμηματική παράδοση των καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) του μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε. 
Ζακύνθου (μηχανημάτων έργου κ.λ.), θα πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας τους, εντός των ορίων 
του νομού, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η παράδοση να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή (πρατήριο), εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία. 
β) Για τα υπηρεσιακά οχήματα, η τμηματική παράδοση των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη) θα 
γίνεται, είτε στο πρατήριο καυσίμων του προμηθευτή, είτε στο χώρο στάθμευσης αυτών (εντός της πόλης 
της Ζακύνθου), κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας. 
Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα κίνησης τα υπηρεσιακά οχήματα και 
μηχανήματα έργου της Π.Ε. Ζακύνθου τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
 

Άρθρο 4ο – ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος 
πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου» του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 
147/08.08.2016) από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και 
σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
α) Πρωτότυπο Τιμολόγιο προμηθευτή, θεωρημένο για την κανονικότητα της τιμής από το Τμήμα Εμπορίου 
της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. 
γ) Πρωτόκολλο ποσοτικής - ποιοτικής παραλαβής. 
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
Τα σχετικά Τιμολόγια που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραμμένα και θα ελέγχονται ως προς τη 
διαμόρφωση της τιμής. 
Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύει 
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 
και την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 44 του Ν.4605/2019). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επι της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής και 
συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ( ΑΕΠΠ). 
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία 
κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως 
άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 





δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος διενεργείται σε ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιμα (ΑΡΘΡΟ 64 Ν 
.4172/2013). 
 

Άρθρο 5ο - Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από την  αρμόδια επιτροπή παραλαβή, έργο της οποίας 
είναι: 
-Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον χορηγητή, η οποία θ’ 
αποδεικνύεται και από το Δελτίο Αποστολής. 
-Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους , όπως χρώματος κλπ. 
- Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής (ποιοτικής-ποσοτικής).  
- Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη αντιστοίχων 
πρακτικών παράβασης ή απόρριψης θα αποστέλλονται στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της συμβάσεως αυτής, 
θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις . 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η μη τήρηση συμβατικού όρου οφείλεται στην Π.Ε. 
Ζακύνθου  ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Ο χορηγητής εγγυείται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επίσημων Κρατικών φορέων, ότι έχουν τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί και την προσφορά του αναδόχου, ότι είναι 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ και είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία 
προορίζονται. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αντικατάσταση 
των ποσοτήτων που προμήθευσε, με δικά του έξοδα. 
 

Άρθρο 7ο - Διάρκεια της σύμβασης 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης  είναι από την υπογραφή της εώς και τις 31/12/2020. 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μέχρι το πρώτο εξάμηνο 
του επόμενου οικονομικού έτους, κατά το μέρος που δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο της σύμβασης κατά το τρέχον έτος, ή την ολοκλήρωση του αντίστοιχου διαγωνισμού για το 
επόμενο οικονομικό έτος οπότε η σύμβασης της παράτασης θα λύνεται αυτόματα και αυτοδίκαια χωρίς 
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται, στον προμηθευτή, οι 
προβλεπόμενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,αρμόδια θα 
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Ζάκυνθο. 
 
Τα παραπάνω συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και για την διαπίστωσή τους, 
συντάσσεται η παρούσα σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως παρακάτω. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

            ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
                ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                           
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 





 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5008 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΖΑΚΥΝΘΟΣ -29100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Βερτζάγιας Δημήτριος 
- Τηλέφωνο:2695360343 
- Ηλ. ταχυδρομείο: vertzagias@pin.gov.gr 
-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.pin.gov.gr 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV):Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και 
των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευμάτων, για το έτος 2020 
Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5, Πετρέλαιο Κίνησης 09134200-9, Αμόλυβδη 
Βενζίνη 09132100-4. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : TMHMA A’ –ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, 
ΤΜΗΜΑ Β΄-ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

 

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





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽  
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 





κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 

 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

          Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

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

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 





συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

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

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……] 





λήφθηκανxxi: 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

 





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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 





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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 





αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

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

Απάντηση: 

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

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





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 
 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

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





απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

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

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

[……..........] 
 
 
 
 
 





Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

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

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτ
ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 





5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 





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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 





ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 





Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 

 





Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 
 
 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

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

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

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

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

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 





                                                                                                                                                                  
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

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

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

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  





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

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

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 





                                                                                                                                                                  
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




