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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ηράκλειο,    29 /07/2021      
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ                  Αρ. πρωτ. οικ. 3121 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ                                                                
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                       
Ταχ. Δ/νση :  Στ. Σπανάκη 2

Α
 & Λεωφ. Ικάρου                                                           

Τ.Κ.:                71307, Πόρος, Ηράκλειο                                                  

Πληρ.            Μ. Βουλγαράκη, Ε. Ευστρατίου 

Τηλ.           2810-278447, 2478417 

e-mail:          m.voulgaraki@apdkritis.gov.gr  
           
 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

 
Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προϋπολογισμού εκατόν έντεκα χιλιάδων 
εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (111.072,45€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν 
τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών 
(137.729,84€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τα έτη 2021 και 2022,  ή μέχρι εξαντλήσεως 
του συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού), με τα κάτωθι στοιχεία: 

 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Διαδικτυακή Πύλη Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
www.promitheus.gov.gr   

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ κατά CPV 

 
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
Αμόλυβδη βενζίνη – CPV: 09132100-4 

Πετρέλαιο κίνησης – CPV:09134100-8 

Πετρέλαιο θέρμανσης – CPV:09135100-5 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα έτη 2021 -2022  

ανέρχεται στο ποσό των 111.072,45€ χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 

137.729,84€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Η σύμβαση περιλαμβάνει οχτώ [8] Τμήματα. 
Προσφορές μπορούν να γίνουν είτε συνολικά είτε για 
μεμονωμένα Τμήματα και ΜΟΝΟ για τα Τμήματα 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8 και 10. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.    

Οι συμμετέχοντες στα ως άνω συγκεκριμένα Τμήματα 

προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 

1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του 

Τμήματος/Τμημάτων που προσφέρουν. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 

2.4.5 της Διακήρυξης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή 

της και μέχρι 31/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

30-07-2021  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

30-07-2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

30-07-2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

31-07-2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

30 Ιουλίου και ώρα (3 μ.μ.) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10 Αυγούστου και ώρα (9 π.μ.) 
[«επισπευσμένη διαδικασία» και χρήση της συντετμημένης προθεσμίας 
της ανοικτής διαδικασίας (των 10 ημερών) της παρ.3 του άρθρου 27 του 

ν.4412/2016, όπως ισχύει] 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

10 Αυγούστου και ώρα (10 π.μ.) 
[με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ.1 έως 3 του 

άρθρου 60, της παρ.5 του άρθρου 121 και των άρθρων 106, 

364 και 366 του ν.4412/2016] 
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1.      

1.1     

 

Επωνυμία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΠΔΚ) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090306519 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2Α 

Πόλη Ηράκλειο 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71307 

Τηλέφωνο 2810278417 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) tod@apdkritis.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.apdkritis.gov.gr 

Είδος και κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας 

Αρχής 

Η ΑΔΚ είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή 

(Κ.Κ.Α.) με κύρια δραστηριότητα την 

παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr και της 

διαδικτυακής πύλης της ΑΔΚ: www.apdkritis.gov.gr (στη διαδρομή Διοικητική Δομή – Γενική 

Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας –Διεύθυνση Οικονομικού –Ανακοινώσεις). 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

1.2  -  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της «επισπευσμένης διαδικασίας» και της συντετμημένης 

προθεσμίας της ανοικτής διαδικασίας (των 10 ημερών) της παρ.3 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως 

ισχύει, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην από 16-07-2021 Μελέτη του Τμήματος 

Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της ΑΔΚ (Παράρτημα IX). 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός  Προϋπολογισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης του  οικονομικού έτους 2021 και 2022.  

Η δαπάνη για το σύνολο των διαδικασιών ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβαση (Τμήματα 

απευθείας αναθέσεων – παρέκκλισης και Τμήματα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού) βαρύνει 

τους:  

 Α.Λ.Ε. 2410302001 «Αγορές καυσίμων θέρμανσης» με σχετικές πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 
999.0100000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.2293/14-06-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της 

Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ [ΑΔΑΜ:21REQ008764971 2021-06-15, ΑΔΑ:ΩΦ67ΟΡ1Θ-0Ω0], 

καθώς και με σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 999.0100000, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2300/11-

06-2021 Απόφασης προέγκρισης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ 

[ΑΔΑΜ:21REQ008766690 2021-06-15, ΑΔΑ:ΩΞΙΧΟΡ1Θ-Θ2Ξ].  
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 Α.Λ.Ε. 2410302001 «Αγορές καυσίμων θέρμανσης» με σχετικές πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 
999.0200000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2310/14-06-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ [ΑΔΑΜ:21REQ008765117 2021-06-15, ΑΔΑ:6ΣΘ2ΟΡ1Θ-Δ7Γ], 

καθώς και με σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 999.0200000, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2301/11-

06-2021 Απόφασης προέγκρισης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ 

[ΑΔΑΜ:21REQ008766880 2021-06-15, ΑΔΑ:9ΡΓ7ΟΡ1Θ-ΧΝΗ]. 

 Α.Λ.Ε. 2410302001 «Αγορές καυσίμων θέρμανσης» με σχετικές πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 
999.0300000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2311/14-06-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ [ΑΔΑΜ:21REQ008765269 2021-06-15, ΑΔΑ:Ψ6ΜΜΟΡ1Θ-

ΒΧ8], καθώς και με σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 999.0300000, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 

2302/11-06-2021 Απόφασης προέγκρισης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ 

[ΑΔΑΜ:21REQ008767458 2021-06-15, ΑΔΑ:ΨΒ41ΟΡ1Θ-Β1Ζ]. 

 Α.Λ.Ε. 2410301001 «Αγορές καυσίμων κίνησης», με σχετικές πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906/ 
999.0200000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2313/14-06-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ[ΑΔΑΜ:21REQ008766437 2021-06-15, ΑΔΑ:6ΗΧΚΟΡ1Θ-2Ν6] 

και της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2345/15-06-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 

Οικονομικού της ΑΔΚ[ΑΔΑΜ:21REQ008769798 2021-06-16, ΑΔΑ:Ω3ΑΔΟΡ1Θ-Ξ4Γ], καθώς και 

με σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906/999.0200000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2303/11-

06-2021 Απόφασης προέγκρισης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ 

[ΑΔΑΜ:21REQ008767936 2021-06-15, ΑΔΑ:6ΡΞΟΡ1Θ-80Θ]. 

 Α.Λ.Ε. 2410301001 «Αγορές καυσίμων κίνησης», με σχετικές πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906/ 
999.0300000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2314/14-06-2021 Απόφασης  Υποχρέωσης 
της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ[ΑΔΑΜ:21REQ008766239 2021-06-15, ΑΔΑ:ΨΦ9ΚΟΡ1Θ-Δ1Β] 

και την υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2347/15-06-2021 Απόφασης  Υποχρέωσης της Δ/νσης 

Οικονομικού της ΑΔΚ[ΑΔΑΜ:21REQ008766239 2021-06-15, ΑΔΑ:ΩΜ7ΗΟΡ1Θ-Τ69], καθώς και 

με σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906/999.0300000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2304/11-

06-2021 Απόφασης προέγκρισης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ 

[ΑΔΑΜ:21REQ008768222 2021-06-15, ΑΔΑ:9ΥΞΥΟΡ1Θ-ΔΑΨ]. 

 Α.Λ.Ε. 2410204001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς» 
με σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 999.0200000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2295/11-

06-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ 

[ΑΔΑΜ:21REQ008764543 2021-06-15, ΑΔΑ:ΨΗ9ΑΟΡ1Θ-ΡΙΕ], καθώς και με σχετικές πιστώσεις 

του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης 1906 / 999.0200000, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2297/14-06-2021 Απόφασης 
προέγκρισης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ [ΑΔΑΜ:21REQ008765194 2021-06-

15, ΑΔΑ:9Ρ43ΟΡ1Θ-ΡΛΦ].  

 Α.Λ.Ε. 2410204001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς» 
με σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 999.0300000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2296/11-

06-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ 

[ΑΔΑΜ:21REQ008764283 2021-06-15, ΑΔΑ:6Τ0ΔΟΡ1Θ-ΩΘΟ], καθώς και με σχετικές πιστώσεις 

του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης 1906 / 999.0300000, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2298/14-06-2021 Απόφασης 
προέγκρισης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ [ΑΔΑΜ:21REQ008764989 2021-06-

15, ΑΔΑ:ΩΦΗΕΟΡ1Θ-Ζ8Π].  

 Α.Λ.Ε. 2410205001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων» με σχετικές 

πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης 1906 / 999.0200000, βάσει της υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 2294/11-06-2021 
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Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ [ΑΔΑΜ:21REQ008763868 

2021-06-15, ΑΔΑ:9ΕΚΘΟΡ1Θ-ΔΑ1], καθώς και με σχετικές πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 
999.0200000, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2299/14-06-2021 Απόφασης προέγκρισης 
πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ [ΑΔΑΜ:21REQ008765341 2021-06-15, 

ΑΔΑ:6ΘΝΡΟΡ1Θ-ΞΥΩ].  
 

1.3          

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο 

κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης. 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

 

ΕΙΔΟΣ CPV 

Αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4 

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε οχτώ (8) Τμήματα ως εξής: 

   

2021 2022 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΜΗΜΑ 

Περιγραφή 
Τμήματος-

Είδος 
Προμήθειας 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(με Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(με Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(με Φ.Π.Α.) 

1 

Υγρά 

καύσιμα 

κίνησης και 

θέρμανσης 

πόλης 

Ηρακλείου 

Ν.Ηρακλείου 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

   10.623,41 €     13.173,03 €  30.401,21 € 37.697,50 € 41.024,62 € 50.870,53 € 

2 

Υγρά 

καύσιμα 

κίνησης 

Μοιρών 

Ν.Ηρακλείου 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

      1.469,92 €       1.822,70 €  5.144,72 € 6.379,44 € 6.614,64 € 8.202,14 € 

3 

Υγρά 

καύσιμα 

κίνησης 

Πύργου 

Ν.Ηρακλείου 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

         801,77 €           994,20 €  4.409,76 € 5.468,10 € 5.211,53 € 6.462,30 € 

5 

Υγρά 

καύσιμα 

κίνησης 

Βιάννου 

Ν.Ηρακλείου 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

         637,32 €           790,27 €  2.212,90 € 2.744,00 € 2.850,22 € 3.534,27 € 

6 

Υγρά 

καύσιμα 

κίνησης 

Ν.Ρεθύμνου 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

      2.858,73 €       3.544,83 €  11.968,55 € 14.841,00 € 14.827,28 € 18.385,83 € 

7 

Υγρά 

καύσιμα 

κίνησης και 

θέρμανσης 

Ν.Χανίων 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

      5.004,77 €       6.205,91 €  19.235,00 € 23.851,40 € 24.239,77 € 30.057,31 € 

8 

Υγρά 

καύσιμα 

κίνησης και 

θέρμανσης 

Αγ.Νικολάου 

και 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

      3.282,66 €       4.070,50 €  7.634,77 € 9.467,12 € 10.917,44 € 13.537,62 € 
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Νεάπολης 

Ν.Λασιθίου 

10 

Υγρά 

καύσιμα 

κίνησης 

Ιεράπετρας 

Ν.Λασιθίου 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

      2.040,19 €       2.529,84 €  3.346,77 € 4.150,00 € 5.386,97 € 6.679,84 € 

           50.231,22 €    121.928,17 €   137.729,84 € 

 

Επομένως, προσφορές μπορούν να κατατεθούν ΜΟΝΟ για τα Τμήματα:  

1 (Ηράκλειο), 2 (Μοίρες), 3 (Πύργος), 5 (Βιάννος), 6 (Ρέθυμνο), 7 (Χανιά), 8 (Άγ.Νικόλαος/Νεάπολη), 
10 (Ιεράπετρα),  

 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 
[συνολικής εκτιμώμενης αξίας 137.729,84€ (με Φ.Π.Α.)] 

 
ΤΜΗΜΑ 1  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πόλης Ηρακλείου Ν.Ηρακλείου», συνολικής 

εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 50.870,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

41.024,62€), σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 13.173,03€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

10.623,41€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 37.697,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

30.401,21€) .  

ΤΜΗΜΑ 2  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Μοιρών Ν. Ηρακλείου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 8.202,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 6.614,64€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία  1.822,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

1.469,92€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 6.379,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

5.144,72€) .  

ΤΜΗΜΑ 3  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Πύργου Ν. Ηρακλείου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 6.462,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 5.211,53€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 994,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

801,77€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 5.468,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

4.409,76€) .  

ΤΜΗΜΑ 5  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Βιάννου Ν. Ηρακλείου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 3.534,27€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 2.850,22€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 790,27€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

637,32€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 2.744,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

2.212,90€) .  

ΤΜΗΜΑ 6  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Ν. Ρεθύμνου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 

18.385,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 14.827,28€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 3.544,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

2.858,73€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 14.841,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

11.968,55€) .  

ΤΜΗΜΑ  7  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Ν. Χανίων», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 30.057,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 24.239,77€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 
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Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 6.205,91€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

5.004,77€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 23.851,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

19.235,00€) .  

ΤΜΗΜΑ 8  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Αγ. Νικολάου και Νεάπολης Ν. Λασιθίου», 

συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 13.537,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς 

Φ.Π.Α. : 10.917,44€), σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως 

εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 4.070,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

3.282,66€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 9.467,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

7.634,77€) .  

ΤΜΗΜΑ 10  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 6.679,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 5.386,97€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 2.529,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

2.040,19€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 4.150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

3.346,77€) .  

 

 

Προσφορές υποβάλλονται: 

 είτε για το σύνολο των Τμημάτων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
�� 10 και το σύνολο των ειδών 

(ολική προσφορά),  

 είτε για ένα ή περισσότερα από τα Τμήματα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
�� 10 (μερική 

προσφορά) αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας-ειδών της 
προμήθειας ανά Τμήμα, με βάση το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης. 

  

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές είναι . 

 

 

Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται στα πρατήρια του/των 

προμηθευτή/των για όλα τα οχήματα της ΑΔΚ (ενδεικτικός πίνακας στο Παράρτημα Ι αλλά και για τα 

νέα οχήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των συμβάσεων με τους αναδόχους. Για το 

πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης (με προορισμό γεννήτριες ή εργαλεία) η παράδοση θα γίνεται 

τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με ευθύνη, μέριμνα και 

δαπάνη του προμηθευτή εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας. Οι χώροι παράδοσης των 

καυσίμων καθώς και οι ζητούμενες ποσότητες ανά Τμήμα ετησίως αναφέρονται αναλυτικά για κάθε 

Τμήμα στο Παράρτημα Ι .  

 

Οι ενδεικτικές ποσότητες υγρών καυσίμων δεν είναι δεσμευτικές. Οι παραγγελίες θα εκτελούνται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολο 

τους οι εκτιμώμενες ποσότητες.  Για το λόγο αυτό σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την 

προμήθεια ολόκληρων των ενδεικτικών ποσοτήτων ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
Α. Σε περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνθήκες οι οποίες απαιτούν αυξημένη κατανάλωση 

συγκεκριμένου υγρού καυσίμου κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης) ανάλογα με τα 

οχήματα της ΑΔΚ (αυτοκίνητα, δίκυκλα, σκάφοι) ή εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού π.χ. γεννήτριες, 

που πρέπει να κινηθούν για την εξυπηρέτηση της αποστολής των Υπηρεσιών, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης 

. Δηλαδή αύξηση/μείωση της ποσότητας 

αμόλυβδης βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης και αντίστοιχα του ύψους δαπάνης ανά είδος, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού δαπάνης ανά 
Τμήμα.   
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Β. Σε εξαιρετικές, επιτακτικές ή/και επείγουσες περιστάσεις, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, 

άρτιας, και ταχείας εκτέλεσης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης κατά τον οικονομικά 

αποδοτικότερο τρόπο και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ο εφοδιασμός των οχημάτων 

(αυτοκινήτων, δικύκλων, σκαφών), εργαλείων και γεννητριών δύναται να γίνεται από οποιοδήποτε 
πρατήριο υγρών καυσίμων με το οποίο έχουμε συνάψει σύμβαση για τα οχήματα που διαθέτει η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ακόμα και εάν αυτό δεν ανήκει στα όρια του νομού της έδρας της 
υπηρεσίας που ανήκουν με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση της συνολικά δεσμευθείσας 
πίστωσης του Ειδικού Φορέα του Προϋπολογισμού Εξόδων της ΑΔΚ εκάστου οικονομικού έτους.  

Οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τις δεσμευθείσες πιστώσεις των Ειδικών Φορέων 999.0100000, 
999.0200000 και 999.0300000 του προϋπολογισμού εξόδων της ΑΔΚ έτους 2021 και έτους 2022. 

Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος της τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης, απαιτείται να προηγείται 
του ως άνω εφοδιασμού, σχετικό γραπτό, πλήρως  και ειδικά τεκμηριωμένο, αίτημα από την 
Υπηρεσία της ΑΔΚ η οποία χρησιμοποιεί το εν λόγω όχημα, εργαλείο ή/και γεννήτρια προς το 
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης και Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας και αντίστοιχη έγκριση. 
 
Μεθοδολογία εφαρμογής: 

1. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, ο υπολογισμός του χρηματικού αντιτίμου κάθε εφοδιασμού 

θα διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του προμηθευόμενου είδους 

στο Νομό που βρίσκεται το κατάστημα/υποκατάστημα του Αναδόχου (όλα τα πρατήρια υπό το 

ίδιο ΑΦΜ Αναδόχου) όπου εκτελείται ο εφοδιασμός (σύμφωνα με το εκάστοτε Καθημερινό 

Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & 

Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης που έχει υπογράψει ο συγκεκριμένος Ανάδοχος και θα εκδίδονται από 

αυτόν τα αντίστοιχα παραστατικά. 

2. Οι δαπάνες κάθε Τμήματος που θα προκύπτουν από την εφαρμογή του ως άνω ειδικού όρου, θα 

εκκαθαρίζονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά (πχ στη περίπτωση εφοδιασμού 

μεταφορικού μέσου της ΑΔΚ, τα τιμολόγια του Αναδόχου θα συνοδεύονται από διατακτικές 

προμήθειας καυσίμων, διαταγές πορείας, δελτία κίνησης, συγκεντρωτικές καταστάσεις εντολών 

μετακίνησης  κλπ νόμιμα δικαιολογητικά) του εκάστοτε μεταφορικού μέσου ή λοιπού εξοπλισμού 

του Τμήματος στο οποίο ανήκει το εν λόγω μεταφορικό μέσο/λοιπός εξοπλισμός και το δε 

χρηματικό αντίτιμο της δαπάνης θα αφαιρείται από τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του 

Τμήματος που ανήκει το εν λόγω μεταφορικό μέσο/λοιπός εξοπλισμός και της εξειδικευμένης 

δεσμευθείσας πίστωσης του Ειδικού Φορέα (κατά περίπτωση) του προϋπολογισμού εξόδων της 

ΑΔΚ ετών 2021 και 2022, σύμφωνα με τον και τον

 της εν θέματι Διακήρυξης. 

 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε οχτώ  
(8), δηλαδή όλα τα Τμήματα.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας Τμήματα σε έναν προσφέροντα 

υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού ανά Τμήμα (ιδιαίτερα στην 

περίπτωση προσφοράς με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης) και να διαφαίνεται η δυνατότητα 

απρόσκοπτης  εξυπηρέτησης των Υπηρεσιών της ΑΔΚ.  

 
Επισημαίνεται ότι, αναφορικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων, αποδεκτές προσφορές για κάθε 
Τμήμα θα είναι εκείνες των οικονομικών φορέων που διαθέτουν σχετικά πρατήρια που απέχουν 
έως 10 χιλιόμετρα από την έδρα ή εντός των ορίων του Δήμου που βρίσκεται η έδρα των 
αντίστοιχων Υπηρεσιών της ΑΔΚ  του/των Τμήματος/των που υποβάλει σχετική προσφορά. 
 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα έτη 2021 -2022  ανέρχεται στο ποσό των 

137.729,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 111.072,45€, Φ.Π.Α. 24% 

:26.657,39€] 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2022 ή μέχρι εξαντλήσεως 

των δεσμευθέντων ποσών στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων της ΑΔΚ 1906/999.0100000, 
1906/999.0200000 και 1906/999.0300000 οικονομικών ετών 2021 και 2022 [Α.Λ.Ε. 2410301001, 

2410204001, 2410205001, 2410302001]. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

 

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

βάσει της τιμής.  Συγκεκριμένα : 

 

 ΓΙΑ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης): 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων κίνησης και του 
πετρελαίου θέρμανσης, ανά περιοχή, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων ή της Περιφέρειας Κρήτης (και είναι αντίστοιχο της ποιότητας και κάθε άλλου 
χαρακτηριστικού γνωρίσματός του).  

 

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση. 

1.4    

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις:  

 Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 

τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως ισχύει. 

 Toυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

184/Α/23.09.2020), όπως ισχύει. 

 Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καΕπιτροι ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 

άλλες διατάξεις», 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 Του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
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αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018). 

 Του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 

κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017), όπως ισχύει. 

 Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 

του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) όπως ισχύει.  

 Των άρθρων 28 & 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

 Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει. 

 Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 

και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1. 

 Του άρθρου 64 του ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν.4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως ισχύει.  

 Του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.  

 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές». 

 Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.  

 Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-

2011), όπως ισχύει.  

 Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

 Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.   

 Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει. 

 Του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α’/2-

10-2002), όπως ισχύει. 

 Του ν. 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 

συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 

άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002), όπως ισχύει.  

 Του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
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 Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), 

όπως ισχύει.  

 Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν.  

4024/2011  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 

και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26.  

 Του ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των 

αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 188/Α/27-11-1984), όπως ισχύει. 

 Των άρθρων 24 έως 28 και του άρθρου 60 της από 20-3-2020 (ΦΕΚ Α’68) Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» όπως αυτή 

κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Της παραγράφου 1 του άρθρου 41 της από 13-4-2020 (ΦΕΚ Α’ 84) Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» όπως αυτή κυρώθηκε με το 

ν.4690/2020 (ΦΕΚ  Α’ 104) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-

2010), όπως ισχύει.          . 

3. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 

(ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει.  

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως 

ισχύει. 

5. Το π.δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α’/04-05-2017), όπως ισχύει.  

6. Τη με αριθμ. 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ Β΄/349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου….», όπως 

ισχύει. 

7. Την υπ' αριθμ. 355/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Β’ 410/11-4-2001) «Προδιαγραφές 

και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης». 

8. Την υπ' αριθ. 467/2002 Κ.Υ.Α. (Β΄ 410/16-10-2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θέρμανσης». 

9. Την αρ. 514/2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1490/Β’/2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων-

Πετρέλαιο κίνησης-Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών». 

10. Την αρ. 526/2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 630/Β’/12-05-2005) «Απαιτήσεις, όροι 

κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης». 

11. Την υπ' αριθ. 316/2010 Κ.Υ.Α. (Β’ 501/29-2-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον 

τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου». 

12. Την υπ' αριθ. 117/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 921 Β΄/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 

13. Την υπ' αριθμ. 147/2015 Κ.Υ.Α. (Β’ 293/12-2-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων-αμόλυβδη βενζίνη-

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 

14. Την αριθμ. 76/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4217/Β’/28-12-2016 – Διόρθωση σφάλματος 

στο ΦΕΚ 241/Β’/2-2-2017) – «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο κινητήρων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 

15. Την αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 
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Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθ. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β’/2-11-2018) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 

91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης 

και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και ισχύει. 

16. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως 

ισχύει.  

17. Την υπ’ αριθ. 64233/8-6-2021 κ.υ.α. «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 

2453/Β/09-06-2021), όπως ισχύει. 

18. Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει.  

19. Την αριθμ. 2879/2018 υ.α «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 

εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», 

όπως ισχύει. 

 

20. Την Ε/287/23-07-2020 Απόφαση της Δ/νσης Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καταχώριση ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού 

και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως ισχύει. 

 

21. Το υπ’ αριθμ. 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των 

δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019». 

22. Την υπ’ αριθμ. 2/53983/0026/27-06-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ηλεκτρονική διακίνηση 

δικαιολογητικών δαπανών» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2726/Β/02-07-2019). 

23. Την υπ’ αριθμ. 429/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 

ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 539)» (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020). 

24. Το υπ’ αριθμ. 1822/16-3-2020 έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας Παροχή διευκρινίσεων και 

οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr» (ΑΔΑ: 

ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004). 

25. Το υπ΄ αριθμ. 1081/18-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α’ 

133). Υποχρέωση αυτόματης άντλησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. β. Απόφαση 

Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς». 

26. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

περί δημοσίων συμβάσεων.  

27. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

28. Την αρ. 14026/15-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 

250/τ.ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  
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29. Την με αρ. πρωτ. οικ.8165/27-6-2017 (ΦΕΚ 2247/Β’/3 0-6-2017, ΑΔΑ:ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8) απόφαση 

της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε 

οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων κτλ., όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, με την αρ. πρωτ. οικ.682/17-01-2019 (ΦΕΚ 288/Β’/07-2-2019, ΑΔΑ:Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ) όμοια.  

30. Την με αρ.πρωτ. 470/20-04-2021 [ΑΔΑ: ΨΥΟ3ΟΡ1Θ-ΒΚ5] απόφαση σε ορθή επανάληψη της 

Συντονίστριας της ΑΔΚ περί συγκρότησης  επιτροπών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έτους 2021. 

31. Τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΚ) για προμήθεια 

υγρών καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2021 και το έτος 

2022 (μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου). 

32. Την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

33. Την με αρ.πρωτ.577/28-08-2020 υπ’αριθμ.25 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα: «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης 

αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του 

άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016».  

34. Το με αρ. πρωτ. οικ. 2278/11-6-2021 Πρωτογενές Αίτημα σε ορθή επανάληψη [ΑΔΑΜ: 

21REQ008763397 2021-06-15] της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

35. Τη με αριθ. πρωτ.2293/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008764971, ΑΔΑ: ΩΦ67ΟΡ1Θ-0Ω0] Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40970 καταχώρισης στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ.1906/999.0100000, Α.Λ.Ε. 

2410302001. 

36. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2310/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008765117 2021-06-15, ΑΔΑ: 6ΣΘ2ΟΡ1Θ-

Δ7Γ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40971 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410302001. 

37. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 2311/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008765269 2021-06-15, 

ΑΔΑΜ:Ψ6ΜΜΟΡ1Θ-ΒΧ8] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με 

α/α 40972 καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410302001. 

38. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 2313/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766437 2021-06-15, ΑΔΑ:6HXKOΡ1Θ-

2Ν6] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40973 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410301001. 

39. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2345/15-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008769798 2021-06-16, ΑΔΑ:Ω3ΑΔΟΡ1Θ-

Ξ4Γ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 41664 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410301001. 

40. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2314/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766239 2021-06-15, ΑΔΑ:ΨΦ9ΚΟΡ1Θ-

Δ1Β] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40974 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410301001. 

41. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2347/15-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766239 2021-06-15, ΑΔΑ:ΩΜ7ΗΟΡ1Θ-

Τ69] Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 2355 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410301001 

42. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 2295/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008764543 2021-06-15, ΑΔΑ: ΨΗ9ΑΟΡ1Θ-

ΡΙΕ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40826 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410204001. 

43. Τη με αριθ. πρωτ. οικ2296/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008764283 2021-06-15, ΑΔΑ:6Τ0ΔΟΡ1Θ-
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ΩΘΟ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40827 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410204001. 

44. Τη με αριθ. πρωτ. οικ2294/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008763868 2021-06-15, ΑΔΑ:9ΕΚΘΟΡ1Θ-

ΔΑ1] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40829 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410205001. 

45. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2300/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766690 2021-06-15, ΑΔΑ:ΩΞΙΧΟΡ1Θ-

Θ2Ξ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0100000, 

Α.Λ.Ε. 2410302001. 

46. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2301/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766880 2021-06-15, ΑΔΑ:9ΡΓ7ΟΡ1Θ-

ΧΝΗ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0200000, 

Α.Λ.Ε. 2410302001. 

47. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2302/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008767458 2021-06-15, ΑΔΑ:ΨΒ41ΟΡ1Θ-

Β1Ζ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0300000, 

Α.Λ.Ε. 2410302001. 

48. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2303/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008767936 2021-06-15, ΑΔΑ:6ΡΞΘΟΡ1Θ-

80Θ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0200000, 

Α.Λ.Ε. 2410301001. 

49. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2304/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008768222 2021-06-15, ΑΔΑ:9ΥΞΥΟΡ1Θ-

ΔΑΨ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ.1906/999.0300000, 

Α.Λ.Ε. 2410301001. 

50. Τη με αρ.πρωτ.οικ. 2297/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008765194 2021-06-15, ΑΔΑ:9Ρ43ΟΡ1Θ-ΡΛΦ] 

Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0200000, 

Α.Λ.Ε. 2410204001. 

51. Τη με αρ.πρωτ.οικ. 2298/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008764989  2021-06-15, ΑΔΑ:ΩΦΗΕΟΡ1Θ-

Ζ8Π] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0300000, 

Α.Λ.Ε. 2410204001. 

52. Τη με αρ.πρωτ.οικ.2299/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008765341 2021-06-15, ΑΔΑ:6ΘΝΡΟΡ1Θ-ΞΥΩ] 

Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0200000, 

Α.Λ.Ε. 2410205001. 

53. Το με αρ. πρωτ. οικ. 2368/16-6-2021 [ΑΔΑΜ: 21REQ008774404 2021-06-16] Πρωτογενές Αίτημα 

της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την καταβολή των εξόδων 

δημοσίευσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

54. Τη με αριθ. πρωτ. 2370/17-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008780039 2021-06-17, ΑΔΑ:ΨΓΕΒΟΡ1Θ-ΛΜΙ] 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 42167 καταχώρισης 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 1906/999.0300000, 

Α.Λ.Ε.2420905001  για έξοδα δημοσιεύσεων.  

55. Την αρ.πρωτ.οικ.2390/17-06/2021 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των 

ορίων) (ΑΔΑΜ: 21PROC008785605 2021-06-18) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης 

και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων 

τριάντα οχτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (138.838,22€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 172.159,39€ (εκατόν 

εβδομήντα δυο χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τα έτη 2021 και 2022. 

56. Την με αρ. πρωτ.2603/5-7-2021 μοναδική προσφορά της εταιρείας «Χαράλαμπος Μαυράκης & 

ΣΙΑ Ο.Ε.».  

57. Το με ημερομηνία 05/07/2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του ανωτέρω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με το οποίο  αξιολόγησε τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνικές προσφορές που κατέθεσε ο μοναδικός προσφέρων αυτού 
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και εισηγείται α) την απόρριψη της προσφοράς του μοναδικού οικονομικού φορέα «Χαράλαμπου 

Μαυράκη», διότι στον έλεγχο των δικαιολογητικών, η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής της Παγκρήτιας Τράπεζας με αριθμό 2021/22557/29-6-2021, ποσού 510,00€ και 

ισχύος μέχρι 31/12/2021, δεν καλύπτει το χρόνο ισχύος,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 

2.2.2.1 και 2.4.5 της διακήρυξης και β) την κήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

(κάτω των ορίων) ως άγονου. 

58. Την αρ.πρωτ.2603/15-07-2021 απόφαση της Συντονίστριας της ΑΔΚ (ΑΔΑ:6ΒΠΡΟΡ1Θ-3ΒΓ), με την 

οποία εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό και κηρύχθηκε ως άγονη η διαδικασία της 

αρ.πρωτ.οικ.2390/17-06/2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των 

ορίων) (ΑΔΑΜ: 21PROC008785605 2021-06-18). 

59. Το αρ.πρωτ.2680/15-07-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και 

Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη της ως άνω Επιτροπής 

αναφορικά με τη ματαίωση της διαδικασίας του προαναφερθέντος Διαγωνισμού, για όλα τα 

Τμήματά της, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α της παρ.1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16, 

όπως ισχύουν, και την εκ νέου διενέργεια νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης με τροποποίηση των όρων της. 

60. Το από 16-7-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

ανωτέρω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται α) τη ματαίωση του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1.α του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα και β) την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με ίδιους ή τροποποιημένους όρους 

της διακήρυξης .  

61. Την αρ.πρωτ. 2897/20-7-2021 απόφαση της Συντονίστριας της ΑΔΚ (ΑΔΑ:Ψ703ΟΡ1Θ-ΝΨΟ), με 

την οποία εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό, ματαιώθηκε η διαδικασία της αρ.πρωτ.οικ.2390/17-

06/2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) (ΑΔΑΜ: 

21PROC008785605 2021-06-18) και αποφασίστηκε η εκ νέου διενέργεια ηλεκτρονικής 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

62. Την αρ.πρωτ.οικ.2899/19-07-2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και 

Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας με θέμα: «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΚ για το έτος 2021 και 

το έτος 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)» 

63. Το γεγονός ότι για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω Μελέτη η Αναθέτουσα 

Αρχή έκρινε σκόπιμο: α) Να ανατεθούν τα Τμήματα 4 (Καστελίου), 9 (Σητείας),  τα Τμήματα των 

Λιπαντικών 11, 12, 13, 14, τα Τμήματα 15 (Ηράκλειο-ένας μήνας),  16 (Ρέθυμνο- α΄δίμηνο), 17 

(Χανιά- α΄δίμηνο), και 18 ( Άγ. Νικόλαος/Νεάπολη- ένας μήνας)  εφαρμόζοντας την παρέκκλιση 

της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/16 και την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ 

και β) Για τα Τμήματα 1 (Ηράκλειο), 2 (Μοίρες), 3 (Πύργος), 5 (Βιάννος), 6 (Ρέθυμνο), 7 (Χανιά), 8 

(Άγ. Νικόλαος/Νεάπολη), 10 (Ιεράπετρα) να γίνει χρήση της «επισπευσμένης διαδικασίας» και 

της συντετμημένης προθεσμίας της ανοικτής διαδικασίας (των 10 ημερών) της παρ.3 του άρθρου 

27 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

64. Την από 27-07-2021 κοινοποίηση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος –υποβολής 

προσφορών για τα Υγρά Καύσιμα: Τμήμα4–Καστελίου(ΑΔΑΜ:21PROC008989451), Τμήμα 9 - 

Σητείας (ΑΔΑΜ: 21PROC008989482),  Τμήματα 15 -Ηράκλειο- ένας μήνας- (ΑΔΑΜ: 

21PROC008989519) , Τμήμα 16-Ρέθυμνο- α΄δίμηνο (ΑΔΑΜ:21PROC008989570), Τμήμα 17-Χανιά-

α΄δίμηνο (ΑΔΑΜ:21PROC008989550), και Τμήμα 18-Άγ. Νικόλαος/Νεάπολη- ένας μήνας 

(ΑΔΑΜ:21PROC008989592) και Λιπαντικά:  Τμήμα 11-Ν.Ηρακλείου (ΑΔΑΜ:21PROC008989281), 

Τμήμα 12-Ν.Χανίων (ΑΔΑΜ:21PROC008989216), Τμήμα 13 - Ν. Ρεθύμνου (ΑΔΑΜ: 

21PROC008989091), Τμήμα 14- Ν. Λασιθίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008989352). 

1.5     

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη  10 Αυγούστου και ώρα (9 π.μ.) 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, την Παρασκευή 30 Ιουλίου και ώρα (15.00 μ.μ.) 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  
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1.6  

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Ν. 4412/2016 :  

 Ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες: 

- ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ   - ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ  
- ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ    -  ΠΑΤΡΙΣ  
-  ΑΝΑΤΟΛΗ  
Εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα: 

- ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ  
  
Β.   Ανάρτηση της περίληψης της Διακήρυξης σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί 
τον διαγωνισμό. 
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης,  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) : www.apdkritis.gov.gr στην διαδρομή : Διοικητική Δομή  Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 

Λειτουργίας  Διεύθυνση Οικονομικού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους και ισχύει με 

ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες δημοσίευσης, αναλογικά ως προς το ποσό της κάθε Σύμβασης. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο απευθείας στους εκδότες των 

εφημερίδων  μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης και πριν 

την υπογραφή σύµβασης, προσκομίζοντας στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής τα σχετικά 

παραστατικά. 

Σε περίπτωση άγονου/ων διαγωνισμού/ών οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7       

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ 
                                                                                                       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1   

2.1.1    
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

                              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΕΕΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 i
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ [ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ] 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ii
  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΚΥΚΛΩΝ/ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ  

                          ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

3. Η περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.    

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2  -      
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

Η διακήρυξη καθώς και τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση http://www.apdkritis.gov.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Διοικητική Δομή- Γενική 

Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας -  Διεύθυνση Οικονομικού) καθώς και στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων-

ΚΗΜΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου .  

2.1.3   
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 7 ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

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

των αλλαγών. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4  
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική. Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή 

ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική 

γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι 

καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη 

πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η 

επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 

τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 

το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Στο Παράρτημα V θα βρείτε υποδείγματα εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης).  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6    
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 

ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, 

θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 

σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 

λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στο  – 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της παρούσας Διακήρυξης. 

 

2.2   -    

2.2.1    
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 

από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 

από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2   
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής
iii
 ή 

γραμμάτιο σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, που ανέρχεται στο ποσό των 

χιλίων τριακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (1.388,38 €), που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. εφόσον υποβάλουν προσφορά για 
το σύνολο των Τμημάτων. 

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά για συγκεκριμένα Τμήματα 

προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. του Τμήματος για το οποίο υποβάλουν προσφορά. 

  

Συγκεκριμένα: 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 
 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πόλης Ηρακλείου Ν.Ηρακλείου», συνολικής 

εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 50.870,53€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
508,71€).   

ΤΜΗΜΑ 2  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Μοιρών Ν.Ηρακλείου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 8.202,15€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 82,02€).   

ΤΜΗΜΑ 3  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Πύργου Ν.Ηρακλείου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 6.462,30€  χωρίς Φ.Π.Α. 24% (ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 64,62€).   

ΤΜΗΜΑ 5  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Βιάννου Ν.Ηρακλείου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 3.534,27€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 35,34€).   

ΤΜΗΜΑ 6  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Ν.Ρεθύμνου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 

18.385,83€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 183,86€).   

ΤΜΗΜΑ  7  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Ν.Χανίων», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 30.057,31€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 300,57€). 

ΤΜΗΜΑ 8  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Αγ.Νικολάου και Νεάπολης Ν.Λασιθίου», 

συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 13.537,62€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (ποσό εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής 135,38€) 

ΤΜΗΜΑ 10  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Ιεράπετρας Ν.Λασιθίου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 6.679,84€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 66,80€).    

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήματα, το ποσό των 

εγγυητικών επιστολών που αντιστοιχούν σε αυτές, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με 

ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για κάθε Τμήμα. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και τα γραμμάτια σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής 

παρακαταθήκης πρέπει  να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα 

Διακήρυξη και όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη 

Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στα γραμμάτια σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί ο όρος 

«…ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως…» (υπ’ αριθμ. 2756/23-05-2017 έγγραφο της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα V της παρούσας 

Διακήρυξης.  Σχετικά υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών 

υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (www.tpd.gr). 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση και το γραμμάτιο σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής και το γραμμάτιο σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.   Η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί,  πριν τη λήξη της προσφοράς,  να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους,  τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής ή του γραμματίου σύστασης 

αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης. 

 
Στην εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής 
παρακαταθήκης, θα αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού: ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης 
και το Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.5, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.5 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του 

συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να 

εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 

απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 

παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3   

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

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

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
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2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5
ης

 Ιουλίου 2017 

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 

(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 

390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15
ης

 Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση 

της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 

187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 

(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

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

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

15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

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

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

και την επικουρική ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

τηρείται. 

 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 

δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 

την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 

κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 

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

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 

προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 

λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 

αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 

αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των 

παραγράφων ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.   Εάν συντρέχει 

λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

Κριτήρια Επιλογής 
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2.2.4     
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

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

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο του τόπου που ασκούν το επάγγελμα τους.  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο Ε.Ε.Ε.Σ. 

2.2.5     

2.2.5.1        
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν το σχετικό κριτήριο επιλογής της παραγράφου 

2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο 

ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Παραρτήματος 1. H ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 

ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 

δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 

χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 

με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 

την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του 

σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 

της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του 

ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 

πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 

σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 

περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.5.2    
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης του 

κριτηρίου ποιοτικής επιλογής κατά την παράγραφο 2.2.4, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, 

σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον 

συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 

αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  

παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 

ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, 
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όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 

ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του
.
 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από 

την Αναθέτουσα Αρχή) ή στην περίπτωση που το ποσό είναι μικρό, όπως ορίζεται συγκεκριμένα στην 

παρούσα (παρ. 2.2.3.3), προσκομίζεται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα με την υποβολή της 

προσφοράς βεβαίωση οφειλής από την Α.Α.Δ.Ε.  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ ή βεβαίωσης 

οφειλής, μόνο εάν το ποσό είναι μικρό όπως ορίζεται συγκεκριμένα στην παρούσα (παρ. 2.2.3.3). 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 

ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i)  από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 

επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 

λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii)  από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 

υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii)  της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η . 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 

για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 

από το Γ.Ε.Μ.Η. 
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 

επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

 του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για 

την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β. 3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 

απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 

οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 





 32

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β. 4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
1
 που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 

πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 

Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 

κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β. 6. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

 

2.3     

2.3.1   
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. Συγκεκριμένα : 

 

 Για τα ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης): 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων κίνησης και του 

                                                           
1
 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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πετρελαίου θέρμανσης, ανά περιοχή, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων ή της Περιφέρειας Κρήτης (και είναι αντίστοιχο της ποιότητας και κάθε άλλου 
χαρακτηριστικού γνωρίσματός του).  
 

2.4  -   

2.4.1     
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, 

για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά Tμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2       
 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 

και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με 

αρ. 64233/8-6-2021(ΦΕΚ Β’ 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της 

παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες.  

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ 

με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις 

διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2
 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 

στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 

τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

                                                           
2
 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 

σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 

μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 

ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 

Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 

προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο 

ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 

και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 

που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 

ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 

αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 

τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
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β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ενδεικτικά 

συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 

προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 

προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 

απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 

καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 

νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 

περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 

ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 

δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 

2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 

στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό 

δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς 

του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 

περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε 

ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 

αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 

της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 

στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 

αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το 

εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του 

σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 

την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 

προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3   «  -  »  

2.4.3.1    
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
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πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 

σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 

δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 

που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2   
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα 

αντικειμένου” του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με τη συστημική προσφορά τους 

(ψηφιακά υπογεγραμμένη), επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα 

με το άρθρο 94 του ν. 4412/2016 και με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, ανάλογα με το 

Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία υποβάλουν προσφορά δηλαδή: 

1. Συμπληρωμένους και ψηφιακά υπογεγραμμένους τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος 
ΙΙ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Διακήρυξη, ανάλογα με 

το Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία υποβάλουν προσφορά. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για τα ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης) υποχρεούνται 

να καταθέσουν με την Τεχνική τους Προσφορά το  στη 

περίπτωση που το προσφερόμενο είδος είναι Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης ή/και το 

στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος είναι 

πετρέλαιο θέρμανσης. 

 

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη, για την 

τοποθεσία του πρατηρίου ή των πρατηρίων που θα εφοδιάζουν τα υπηρεσιακά οχήματα με υγρά 

καύσιμα κίνησης, ανάλογα με το Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης. 

3. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), αυτά θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.  Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του 

εκδότη τους ή να υποβληθούν σε έντυπη μορφή όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.2.5. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα 

ως άνω Παραρτήματα.
iv
 
v.
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Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων 

λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το Τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν
vi
. 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 

παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

2.4.4   «  » /     
  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και συγκριμένα  

- Για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης το ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη 

βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή θα προκύπτει την 

ημέρα παράδοσης  από το εκάστοτε εκδιδόμενο Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών 

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή της Περιφέρειας Κρήτης (και 

είναι αντίστοιχο της ποιότητας και κάθε άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματός του) για το νομό 

Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι 

θετικό ή αρνητικό. Εάν το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι και αρνητικό 
(επιβάρυνση τιμής) αυτό δεν μπορεί, επί ποινή απορρίψεως, να υπερβαίνει το 5% 
(Ν.4257/14, άρθρο 63). 

 

 

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο του ΕΣΗΔΗΣ «Οικονομική Προσφορά» επί ποινή 
αποκλεισμού τα κάτωθι: 

1. την συστημική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη σε μορφή PDF. 

2. συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα τα υποδείγματα οικονομικών προσφορών του 
Παραρτήματος IV  της παρούσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Διακήρυξη, ανάλογα με το Τμήμα ή 

τα Τμήματα για τα οποία υποβάλει προσφορά. 

Α) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για τα ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης) 
υποχρεούνται να καταθέσουν με την Οικονομική τους Προσφορά το 

  

 

Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή για 

το σύνολο των Τμημάτων και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά 

Τμήμα με βάση τον Πίνακα του Παραρτήματος I.  

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ενός 

Τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επειδή στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω 

ηλεκτρονική φόρμα οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς ανά λίτρο την τιμή, με 

τρία (3) δεκαδικά ψηφία, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της θετικής έκπτωσης που 

προσφέρουν από την κάτωθι τιμή αναφοράς ή την πρόσθεση του ποσοστού της αρνητικής έκπτωσης 

που προσφέρουν στις κάτωθι τιμές αναφοράς: 
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Τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών  
[σε παρένθεση αναφέρονται οι τιμές προ Φ.Π.Α.,  

στις οποίες θα στηριχτούν οι οικονομικοί φορείς για τον υπολογισμό και τη συμπλήρωση των τιμών 

προσφοράς τους (βάσει της έκπτωσης που προσφέρουν) στο Σύστημα] 

 

 

    

07-06-2021 Δελτίο 
Επισκόπησης Τιμών 

Υγρών Καυσίμων 

05-05-2021 
Δελτίο 

Επισκόπησης 
τιμών υγρών 

καυσίμων 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 

Αμόλυβδη 
Βενζίνη 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

1-3 και 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1,657 € 

(1,336€) 

1,372 € 

(1,106€) 

0,959 € 

(0,773€) 

6 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

1,683 € 

(1,357€) 

1,395 € 

(1,125€) 

1,016 € 

(0,819€) 

7 ΧΑΝΙΑ 

1,659 € 

(1,338€) 

1,382 € 

(1,114€) 

0,970 € 

(0,782€) 

8 και 10 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

1,660 € 

(1,339€) 

1,384 € 

(1,116€) 

1,017 € 

(0,820€) 

 

Οι ανωτέρω τιμές αναφοράς προέκυψαν  

 Όσον αφορά τα υγρά καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), από το 
με ημερομηνία 7-6-2021 Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (Μέσες 
Τιμές Πώλησης ανά Νομό για την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021) του αρμοδίου Τμήματος 
Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Δ/νσης Διαχείρισης 
Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

 Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, από το με ημερομηνία 5-5-2021 Καθημερινό Δελτίο 
Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (Μέσες Τιμές Πώλησης ανά Νομό για την Παρασκευή 
30 Απριλίου 2021) του αρμοδίου Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Δ/νσης Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & 
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

Η προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί της τιμής αναφοράς λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση 

των προσφορών. 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό δεν μπορεί όμως, επί ποινή 
απορρίψεως, να υπερβαίνει το 5% (Ν.4257/14, άρθρο 63). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξηγηματικά: 

Αν η μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους υγρού καυσίμου κίνησης (τιμή αναφοράς) είναι 1,657€, 

τότε το αποφορολογημένο ποσό είναι 1,336290€.  Το ποσό στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό, 

οπότε η αποφορολογημένη τιμή είναι 1,336€. 

 Σε περίπτωση θετικής έκπτωσης 5%, τότε η τελική τιμή υπολογίζεται ως εξής: 

1,336-(1,336*5%) = 1,336 – 0,0668 = 1,336 – 0,067 = 1,269. 

 Σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης, επιβάρυνσης 5%, που είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό 

αρνητικής έκπτωσης επί ποινή απορρίψεως, τότε η τελική τιμή υπολογίζεται ως εξής:  

              1,336-[1,336*(-5%)] = 1,336 + 0,0668 = 1,336 + 0,067 = 1,403. 

Η τιμή που προκύπτει είναι η τελική τιμή ανά λίτρο που τοποθετείται στον ηλεκτρονικό πίνακα 

οικονομικής προσφοράς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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Η τιμή που προκύπτει είναι η τελική τιμή προσφοράς ανά λίτρο που τοποθετείται στον ηλεκτρονικό 

πίνακα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ. 

Επισημαίνεται ότι: i) οι παραπάνω τιμές αναφοράς παρατίθενται ΜΟΝΟΝ για σύγκριση των 

προσφορών και ii) το ανωτέρω παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης 

που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης. 

Επίσης επισημαίνεται ότι η τελική τιμή προσφοράς ανά λίτρο που δηλώνεται από τον προσφέροντα 
στο σύστημα δεν περιέχει Φ.Π.Α. Το σύστημα αυτόματα υπολογίζει το ποσό του Φ.Π.Α. επί τοις 

εκατό, που αντιστοιχεί στην τιμή και υπολογίζει σύμφωνα με τα λίτρα τη συνολική τιμή της 

προσφοράς ανά τμήμα. 

Η αναγραφή της τιμής προσφοράς ανά λίτρο σε ευρώ στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά ψηφία. Η 

στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα άνω εάν το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 

πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος όπως περιγράφηκε ανωτέρω, ο προσφέρων 

θα επισυνάψει επί ποινή αποκλεισμού στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή PDF, 

ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 

Παραρτήματος IV που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, όπου εκεί θα αποτυπώνει άμεσα 
το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (αριθμητικώς και ολογράφως). 
 
Στην Οικονομική Προσφορά αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, λαμβάνοντας 
υπόψη τα 
εξής: 

• Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά ψηφία. 
• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για το ίδιο είδος καυσίμου δύναται να είναι 

διαφορετικό για κάθε Τμήμα. Στην περίπτωση αυτή, το υπόδειγμα οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσης θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε Τμήμα 

χωριστά, αναγράφοντας τον αριθμό του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται η 

προσφορά. 

Για τα Τμήματα στα οποία το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για το ίδιο είδος 

καυσίμου είναι το ίδιο, δύναται το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του 

Παραρτήματος IV της παρούσης να είναι κοινό, αναγράφοντας όλους τους αριθμούς των 

Tμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά. 

• Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την εκτιμώμενη συμβατική αξία ανά Τμήμα 

αποκλείονται. 

• Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι 

προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην 

παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους 

αρχικούς. 

• Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της 

συμβατικής περιόδου και κατά την περίοδο τυχόν παράτασης και δεν υπόκειται σε καμία 

μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση 

με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του είδους και την αντίστοιχη συμβατική αξία, που δεν 

μπορεί να ξεπεραστεί. 

• Προσφερόμενη τιμή που δεν προκύπτει με σαφήνεια, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

I. Σε ΕΥΡΩ. Επισημαίνεται ότι κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων θα εφαρμοστούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 0,07% επί της συμβατικής αξίας, 

εκτός Φ.Π.Α. υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 αρ.4 του Ν. 
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4013/2011), 0,06% επί της συμβατικής αξίας, εκτός Φ.Π.Α. υπέρ Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών, πλέον του νομίμου τέλους χαρτοσήμου και της επ' αυτού 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση για την παροχή της προμήθειας 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Προσφορά 

που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

II. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

2.4.5    3   
 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 
ογδόντα (180) ημερών που υπολογίζονται από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού   

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως 

μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 

προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών.  Σε 

περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα: 

 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και 

 κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής. 

2.4.6   4 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 

                                                           
3
 Άρθρο 97 ν. 4412/2016 

4
 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
5
  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 

102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.1 

της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την 

τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 

προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 

ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

                                                           
5
 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3.   -     

3.1       

3.1.1    
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης
6
, εφεξής Επιτροπή 

Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την Τρίτη 10 Αυγούστου  2021 και ώρα 10:00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ΑΔΚ με σχετική πρόσκληση 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ΑΔΚ με σχετική πρόσκληση 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

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

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

3.1.2   
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 

υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 

ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 

ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 

δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία 

ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με 

το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν 

και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 

εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

 α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης 

συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του 

πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 

απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
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 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 
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έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 

διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 

καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 

αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό 

επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 

πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 

απόφαση κατακύρωσης. 

 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 

Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 

τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2      - 
   

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
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μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον 

καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 

των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4  

αυτής.  

Επιπροσθέτως, απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων εν ισχύ. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων PDF. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει 

επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους οφείλει ο 

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Α.Δ.Α. σε 

σφραγισμένο φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» κατά περίπτωση τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου των 

δικαιολογητικών του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 

ανάδοχος»), την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται μέσω μηνύματος - ανακοίνωσης της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγησή 

τους για την πληρότητα και νομιμότητά τους, έχοντας μονογράψει και σφραγίσει όσα από τα 

δικαιολογητικά χρειάζεται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή κατά το στάδιο αυτό. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 

δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο 

προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας 

για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη 

συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 

ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή 

ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 

και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

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

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
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πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την 

παραγράφο 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
7
.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί το σχετικό 

κριτήριο ποιοτικής επιλογής το οποίο έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 

σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει: 

α. Κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο. 

β. Απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 

και κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016. 

γ. Κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη σε σειρά πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όταν διαπιστωθεί κατά τον σχετικό 

έλεγχο ότι ο προσφέρων που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 71 του ιδίου νόμου. 

δ. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες από τις αναγραφόμενες ή για 

μεγαλύτερες, μέχρι ποσοστού 15% για κάθε Τμήμα ή μικρότερες ποσότητες, μέχρι ποσοστού 50% για 

κάθε Τμήμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016, χωρίς να υπάρξει αλλαγή 

στην εκτιμώμενη συμβατική αξία ανά Τμήμα. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο. 

ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103, 105 

και 106 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

στ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σφάλμα ή παράλειψη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, τη μερική ακύρωση της διαδικασίας ή την αναμόρφωση ανάλογα με το αποτέλεσμά της 

ή την επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

ζ. Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στα άρθρα 32 και 32
Α
 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. της 

παρούσας. Η προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 3.3  -   

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

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 

                                                           
7
 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 

αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 

ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 

την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου 

ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν 

οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 

να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 

197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 

αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 

συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 

ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 





 47

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 

του ν. 4412/2016. 

Σχέδιο σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη στο Παράρτημα VI αυτής. Η Αναθέτουσα 

Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την 

οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης 

που επισυνάφθηκε στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

3.4   -      

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 

των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 

την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 

όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 

όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 

4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 

ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, 

μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
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υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 

παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 

κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 

να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 

στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 

πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 

την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 

προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 

τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 

εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας 

αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του 

π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 

αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 

προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή 

της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο 

αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως 

αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της 

σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της 

προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της 

απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της 

αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας 

αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, 

μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, 

εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  
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Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 

αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, 

εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 

εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 

άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το 

δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά .  

3.5   

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω 

Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 

μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 106 , 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, γ) αν λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά 

κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, 

περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως 

ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

διαγωνισμού να αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 32 και 32
Α
 του ν. 4412/2016, 

όπως ισχύουν, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή 

της υπαναχώρησής της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.  Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό γίνεται  με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίου εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί 

δικαίωμα αποζημίωσης.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του 
υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα Διακήρυξη 
στο σύνολό τους.  Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και την υποβολή 

των Προσφορών από τους υποψηφίους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, τους βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 
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4.      

4.1   (  , ,  ) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 

προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέρη της Σ.Δ.Σ. που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α'139) και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου 

η εγγύηση οικονομικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Οι 

εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 

του ν. 4412/2016, ήτοι: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την 

οποία απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους 

ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως [επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 

34/1992 του ΝΣΚ, στα γραμμάτια σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί ο όρος «...ότι εγγυούμαστε 

με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως...» (υπ' αριθμ. 2756/23-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΑΔΑ: 

7ΝΣΡΟΞΤΒ-975)] και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 

εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 

τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 

και να ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 

σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 

επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 

από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά 

από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 

γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου.  

4.2    -    

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

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3     

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄του Ν.4412/16. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει: 

α. παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

4.4  

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

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

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

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

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας
8
. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 

                                                           
8
 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 

2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5      9 

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

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/
10 11

 

Προβλέπεται δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής της διάρκειας 
της σύμβασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες ή μέχρι εξάντλησης του δεσμευθέντος ποσού ανά 
οικονομικό έτος, με τους ίδιους όρους της παρούσας διακήρυξης και με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας
12

, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 

λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 

τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο 

της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 

προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)
13

. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός 

της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 

Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6     14  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

                                                           
9
  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 

10
 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την 

περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών 

προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) 
11

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και 

ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, 

ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 

ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. 

Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. 

άρθρο 132 παρ. 1 α του ν. 4412/2016). 
12

      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
13

      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 

Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
14

 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

4.7     

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς
15

. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 

τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

  

 

                                                           
15

 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν 

την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  
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5.       

5.1  16  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : τμηματικές πληρωμές 

αντίστοιχες των τμηματικών παραδόσεων και εν τέλει στο 100% της συμβατικής αξίας του Τμήματος 

μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την έκδοση τιμολογίου.   

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016
17

, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016
18

, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβάλλεται 

επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης άνω των χιλίων (1.000) ευρώ πλην ΦΠΑ που υπάγεται στον Ν.4412/2016 

(άρθρο 4 Ν.4013/2011, όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
19

 

γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται 

επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και 

κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και 

κρατήσεων. 

Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος, ήτοι 1% επί της καθαρής συμβατικής αξίας για τα υγρά καύσιμα κίνησης και το 

πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 

ισχύει. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται 

από τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα 

με τις νέες διατάξεις. 

                                                           
16

     Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα 

όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται 

ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό 

ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του 

νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.  
17

 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
18

 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
19

 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 των Υπουργών Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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5.2     -   

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει ή παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στον τόπο και 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του 

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

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο
20

 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

5.3        21   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

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

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

                                                           
20

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
21

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό 

όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που 

είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 

από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 

του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή 

της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 

άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 

δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 

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

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4    

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 

στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 

Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016
22

. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο 

Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η 

προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση 

ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 

σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

                                                           
22

 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6.      

6.1     

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπο προμήθεια είδη (υγρά καύσιμα κίνησης και 

θέρμανσης) στον χρόνο, τους τόπους και τον τρόπο παράδοσης όπως καθορίζονται στο Παράρτημα I 

της Διακήρυξης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 

του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 

από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 

τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης
23

. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός 

χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2    -      

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
24

 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 

το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Οι επιτροπές παραλαβής κάθε υπηρεσίας της ΑΔΚ 

έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο των υγρών καυσίμων και να ζητήσουν χημικές 

αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθειας υλικών από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν.4412/2016.  

                                                           
23

      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
24

 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 

– οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται όπως αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση 

αυτή η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.
vii

 

 

6.3     –  

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.4   –  –   

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και 

να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς 

προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.  

 

Ειδικότερα αν τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών 

πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του 

Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και που αναφέρονται 

στο Παράρτημα Ι και στο Παράρτημα IΙ [ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ] της παρούσας Διακήρυξης.  

 

Για τους ελέγχους αυτούς ακολουθείται η προβλεπόμενη, στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016, 

διαδικασία.  

 

Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη και τα 

Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα εφαρμόζονται οι κείμενες περί 

προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 
  -      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στον 

Υποτομέα Κεντρική Κυβέρνηση και ειδικότερα στην Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος. 

 Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών. 

 Η λειτουργίας της διέπεται από τις διατάξεις: 

 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει, 

 του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Α΄/27-

12-2010),  όπως ισχύει, 

 Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 

Οργανωτική Δομή της Αναθέτουσας Αρχής: όπως προβλέπεται στο ανωτέρω π.δ. οι οργανικές της 

μονάδες εκτείνονται σε τέσσερις (4) νομούς. 

Επισημαίνεται ότι έχει υπό την αρμοδιότητά της και απομακρυσμένες από την έδρα υπηρεσίες, 

κυρίως δασικές, που πρέπει να εξυπηρετηθούν ως προς την προμήθεια υγρών καυσίμων, όπως 

αναφέρονται και στην παράγραφο 1.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.: 

Ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων [βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, 

πετρελαίου θέρμανσης] για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης. 

Στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης: 

Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της σύμβασης με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων 

Προέγκρισης Πίστωσης  και Ανάληψης Υποχρέωσης, σύμφωνα με τις οποίες εγκρίνεται η ανάληψη 

υποχρέωσης συνολικού ποσού 137.729,84€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικών ετών 2021 -2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 1906 / 9990100000 [Α.Λ.Ε. 

2410302001], 1906 / 9990200000 [Α.Λ.Ε. 2410301001, 2410204001, 2410205001, 2410302001] και 

1906 / 9990300000 [Α.Λ.Ε. 2410301001, 2410204001, 2410302001], υπό την προϋπόθεση ότι η ΑΔΚ 

θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό των  οικονομικών  ετών 

2021-2022, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ 

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης της σύμβασης σε Τμήματα: Η οργανωτική δομή του φορέα 

καθώς και το γεγονός ότι η προμήθεια αφορά δύο κατηγορίες καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης – 

καύσιμα κίνησης) επιβάλει την υποδιαίρεση της σύμβασης σε οχτώ (8) Τμήματα σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 45, 49 και 59 του ν. 4412/2016. 

 

Επιπροσθέτως, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ.πρωτ.οικ.2899/19-07-2021 

Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας με 

θέμα: «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΚ για το έτος 2021 και το έτος 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 

(φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)» η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε: α) Να ανατεθούν τα 

Τμήματα 4 (Καστελίου), 9 (Σητείας),  τα Τμήματα των Λιπαντικών 11, 12, 13, 14, τα Τμήματα 15 

(Ηράκλειο-ένας μήνας),  16 (Ρέθυμνο-α΄δίμηνο), 17 (Χανιά-α΄δίμηνο), και 18 (Άγ.Νικόλαος/Νεάπολη- 

ένας μήνας)  εφαρμόζοντας την παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/16 και την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ και β) Για τα Τμήματα 1 (Ηράκλειο), 2 (Μοίρες), 3 

(Πύργος), 5 (Βιάννος), 6 (Ρέθυμνο), 7 (Χανιά), 8 (Άγ.Νικόλαος/Νεάπολη), 10 (Ιεράπετρα) να γίνει 
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χρήση της «επισπευσμένης διαδικασίας» και της συντετμημένης προθεσμίας της ανοικτής 
διαδικασίας (των 10 ημερών) της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Συγκεκριμένα: 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε οχτώ (8) Τμήματα ως εξής: 

 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 
ΤΜΗΜΑ 1  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πόλης Ηρακλείου Ν.Ηρακλείου» (CPV: 

09134100-8, 09132100-4, 09135100-5). 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Μοιρών Ν.Ηρακλείου» (CPV: 09132100-4). 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Πύργου Ν.Ηρακλείου» (CPV: 09132100-4). 

ΤΜΗΜΑ 5  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Βιάννου Ν.Ηρακλείου» (CPV: 09134100-8). 

ΤΜΗΜΑ 6  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Ν.Ρεθύμνου» (CPV: 09134100-8, 09132100-4). 
ΤΜΗΜΑ  7  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Ν.Χανίων» (CPV: 09134100-8, 09132100-4, 

09135100-5). 
ΤΜΗΜΑ 8  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Αγ.Νικολάου και Νεάπολης Ν.Λασιθίου» (CPV: 

09134100-8, 09132100-4, 09135100-5). 

ΤΜΗΜΑ 10  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Ιεράπετρας Ν.Λασιθίου» (CPV: 09132100-4). 

 

 
 
Προσφορές υποβάλλονται για

viii
: 

 είτε για το σύνολο των Τμημάτων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
�� 10 και το σύνολο των ειδών (ολική 

προσφορά),  

 είτε για ένα ή περισσότερα από τα Τμήματα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
�� 10 (μερική προσφορά) 

αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας-ειδών της προμήθειας ανά Τμήμα, με 

βάση το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης. 

 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών το οποίο υπολογίζεται από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 

τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα IΙ της παρούσας Διακήρυξης, με την οποία θα 

βεβαιώνεται: 

1. Η ποιότητα των καυσίμων: Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου 

Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 

 

2. Η τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-

08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β’/2-11-2018) 

Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και ισχύει. 
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3. Η επάρκεια των καυσίμων: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή 

ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του/των 

Τμήματος/Τμημάτων για το/α οποίο/α γίνεται η προσφορά. 

 

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και 

να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωσης της ποιότητας και καταλληλότητας των προς 

προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους [σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016 διαδικασία].  Ειδικότερα, αν τα  υπό προμήθεια είδη 

υγρών καυσίμων πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις 

Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και που 

αναφέρονται στο Παράρτημα IΙ-ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας Διακήρυξης ως εξής: 

 

1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά 

και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ.467/2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

1531/Β’/16-10-2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου και πετρελαίου θέρμανσης», όπως 

αυτή ισχύει. 

2. Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και 

χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ'αρ. 76/2016/16 (ΦΕΚ 

4217/Β'/ 28.12.2016 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 241/Β'/2-2-2017) - «Πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», 

Κ.Υ.Α. υπ' αρ. 355/2000 (ΦΕΚ 410/Β' /11-4-2001) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 

πετρελαίου κίνησης» και υπ’ αρ.514/2004 (ΦΕΚ 1490/ Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 

«Πετρέλαιο κίνησης-προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»]. 

3. Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και να 

πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ’αρ.147/2015 (ΦΕΚ 293/Β’/12-2-2016) «Καύσιμα 

Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη Βενζίνη-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και υπ’ αρ.117/2014 (ΦΕΚ 

921/Β’/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 

προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ»]. 

 

Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πρέπει να είναι συμβατά 

με τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α' /2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 

άλλες διατάξεις", της Κ.Υ.Α. με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/ Β'/29-2-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 77/2016/16 

(ΦΕΚ 4217/Β’/28-12-2016) και ισχύει καθώς και την Κ.Υ.Α. με αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β'/21-5-2015) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 

2014/77/ΕΕ». 

 

 

Στο Παράρτημα ΙΙ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ παρατίθενται πίνακες συμμόρφωσης που θα πρέπει να 
συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα ως εξής: 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για τα ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης) υποχρεούνται 

να καταθέσουν με την Τεχνική τους Προσφορά το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ στη 

περίπτωση που το προσφερόμενο είδος είναι Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης ή/και το 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος είναι 

πετρέλαιο θέρμανσης. 

 

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. 
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 -     

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης25
 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός  Προϋπολογισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των  οικονομικών ετών 2021 και 2022.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα έτη 2021 -2022  ανέρχεται στο ποσό των 138.838,22€ χωρίς 
Φ.Π.Α  

 

 
Ποσότητες και Προϋπολογισθείσα αξία ανά Τμήμα 
 

i) Οι Ποσότητες και η Προϋπολογισθείσα αξία για κάθε Τμήμα της Κατηγορίας Α - Υγρά 
Καύσιμα έτους 2021 (κίνησης και θέρμανσης) της παρούσας Διακήρυξης αναλύονται στον Πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΛΙΤΡΑ)  ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (€ με ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ    
(€ με ΦΠΑ) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

1 Ηράκλειο          2.300            2.800           4.425        3.155,60 €    2.685,20 €      7.332,23 €       13.173,03€  

2 Μοίρες                  -                     -            1.100                    -   €                 -   €      1.822,70 €  
         

1.822,70 €  

3 Πύργος                 -                     -               600                    -   €                 -   €          994,20 €  
             

994,20 €  

5 Βιάννος              576                   -      -         790,27 €                 -   €                   -   €  
             

790,27 €  

6 Ρέθυμνο               840                   -            1.410        1.171,80 €                 -   €      2.373,03 €  
         

3.544,83 €  

7 Χανιά           2.000            1.000           1.490        2.764,00 €        970,00 €      2.471,91 €  
         

6.205,91 €  

8 
Άγιος Νικόλαος 
/Νεάπολη  

         1.800                900              400        2.491,20 €        915,30 €          664,00 €  
         

4.070,50 €  

10 Ιεράπετρα                  -                     -            1.524                    -   €                 -   €      2.529,84 €  
         

2.529,84 €  

  
ΣΥΝΟΛΟ           7.516            4.700         10.949      10.372,87 €    4.570,50 €    18.187,91 €  

       
33.131,28 €  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του 

άρθρου 53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΛΙΤΡΑ)  ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (€ με ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ    
(€ με ΦΠΑ) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

1 Ηράκλειο        8.300           4.800         13.100      11.387,60 €    4.603,20 €    21.706,70 €  
            

37.697,50 €  

2 Μοίρες   -   -         3.850                     -   €  
               -   

€  
    6.379,44 €  

               
6.379,44 €  

3 Πύργος               -                   -             3.300                     -   €  
               -   

€  
    5.468,10 €  

               
5.468,10 €  

5 Βιάννος        2.000                  -       -      2.744,00 €  
               -   

€  
 -  

           
2.744,00 €  

6 Ρέθυμνο         3.400                  -             6.000        4.743,00 €  
               -   

€  
  10.098,00 €  

            
14.841,00 €  

7 Χανιά         4.700           2.500           9.000        6.495,40 €    2.425,00 €    14.931,00 €  
            

23.851,40 €  

8 
Άγιος 
Νικόλαος 
/Νεάπολη  

       3.080           1.200           2.400        4.262,72 €    1.220,40 €      3.984,00 €  
               

9.467,12 €  

10 Ιεράπετρα                -                   -             2.500                     -   €  
               -   

€  
    4.150,00 €  

               
4.150,00 €  

  
ΣΥΝΟΛΟ       21.480           8.500         40.150      29.632,72 €    8.248,60 €    66.717,25 €  

      
104.598,56 €  

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Α) Τα ποσά στις στήλες «Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός σε € (χωρίς Φ.Π.Α.) για τα  έτη 2021 

και 2022» έχουν υπολογιστεί με βάση τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης για τους Νομούς Ηρακλείου, 

Ρεθύμνης, Χανίων και Λασιθίου, όπως αυτές προκύπτουν από τα εκδιδόμενα Καθημερινά Δελτία 
Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του αρμοδίου Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & 
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Δ/νσης Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & 
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Β) Όσον αφορά το Τμήμα 1: Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πόλης Ηρακλείου Ν.Ηρακλείου 
διενεργήθηκε επιμερισμός στις προβλέψεις κατανάλωσης υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 
σύμφωνα με τους αναλυτικούς Πίνακες III, IV και V του Παράρτηματος ΙΙ της αρ.πρωτ.οικ.2899/19-

07-2021 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων η οποία 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IX της παρούσας Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. 

 

Στο Παράρτημα VII της παρούσας Διακήρυξης παρατίθεται αναλυτική κατάσταση των κρατικών  

οχημάτων/δίκυκλων/σκαφών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία τους (αρ.κυκλοφορίας/μάρκα/μοντέλο κ.λ.π.). 

Η ως άνω αναλυτική κατάσταση δεν είναι δεσμευτική δεδομένου ότι  

Α) ο Φορέας μας έχει ήδη προβεί σε ενέργειες αγοράς νέων οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του, καθώς και ανανέωσης του στόλου (σχετικό το αρ.πρωτ.οικ.2167/4-6-2021 Αίτημα Δαπάνης της 

Συντονίστριας της ΑΔΚ με ΑΔΑΜ: 21REQ008716009 2021-06-04).  Συνεπώς, οι συμβάσεις που θα 

προκύψουν αφορούν σε όλα τα οχήματα κυριότητας της ΑΔΚ περιλαμβανομένων νέων οχημάτων που 

θα προκύψουν από αγορά, παραχώρηση, κλπ. και  

Β) τα οχήματα ανήκουν στις Δ/νσεις Δασών των νομών της Κρήτης και όχι στα κατά τόπους 

Δασονομεία και Δασοφυλάκεια των εν λόγω Δ/νσεων 
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Επισημαίνεται ότι: 
 

α) οι ζητούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.  Σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν 

επιβάλλουν την προμήθεια ολόκληρων των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων ο Ανάδοχος δε δικαιούται 

να αξιώσει αποζημίωση, 

 

β) οι ποσότητες κατά είδος, μπορεί να διαφοροποιούνται και θα αποτελούν συνάρτηση της συνολικής 

προ εκτιμώμενης αξίας η οποία δεν μπορεί να μεταβληθεί. 

 

β) σε περίπτωση μείωσης των τιμών των καυσίμων και αυξημένων αναγκών είναι δυνατόν να 

αυξηθούν οι ποσότητες μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του κάθε είδους, χωρίς όμως την 

υπέρβασή του. 

 

 
Γ. Μεθοδολογία Υλοποίησης 
1.Διάρκεια Σύμβασης 
Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο 

ΚΗΜΔΗΣ και θα λήγουν την 31
η
 Δεκεμβρίου 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του δεσμευθέντος ποσού στον 

τακτικό προϋπολογισμό εξόδων της ΑΔΚ 1906/999.0100000, 1906/999.0200000 και 

1906/999.0300000 οικονομικού ετών 2021 και 2022 [Α.Λ.Ε. 2410301001, 2410204001, 2410205001, 

2410302001]. 

 

2.Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού για όλα τα είδη καυσίμων ανά περιοχή θα γίνει με βάση τη 

χαμηλότερη τιμή ήτοι, την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους, στον προμηθευτή που 

θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

α. Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται, στη νόμιμα διαμορφούμενη την ημέρα 

παράδοσης μέση τιμή λιανικής πώλησης (χαμηλότερη τιμή) στους νομούς της Κρήτης,  όπως αυτή 

θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή της Περιφέρειας Κρήτης (και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του). 

β. Σε περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται 

χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές 

δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως 

προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 

γ. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος 

του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην 

κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση. 

 
 

3.Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Παράδοσης 
 
α. Η παράδοση των υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά και απευθείας από τις 

βενζιναντλίες στα ρεζερβουάρ των υπηρεσιακών οχημάτων/δίκυκλων/σκαφών της ΑΔΚ ανάλογα με τις 

τρέχουσες ανάγκες αυτών στα πρατήρια/καταστήματα του προμηθευτή, που θα υποδειχθούν από 

αυτόν στην τεχνική του προσφορά (όπως ορίζεται στη παράγραφο 2.4.3.2 της παρούσας Διακήρυξης) 

με φροντίδα και έξοδά του. 

Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται στα πρατήρια του/των 

προμηθευτή/των για όλα τα οχήματα της ΑΔΚ (ενδεικτικός πίνακας στο Παράρτημα Ι αλλά και για τα 

νέα οχήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των συμβάσεων με τους αναδόχους. Για το 

πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης (με προορισμό γεννήτριες ή εργαλεία) η παράδοση θα γίνεται 

τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με ευθύνη, μέριμνα και 

δαπάνη του προμηθευτή εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας. Οι χώροι παράδοσης των 

καυσίμων καθώς και οι ζητούμενες ποσότητες ανά Τμήμα ετησίως αναφέρονται αναλυτικά για κάθε 

Τμήμα στο Παράρτημα Ι .  
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Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο κίνησης με προορισμό γεννήτριες του Φορέα μας, θα παραδοθεί στις 

Υπηρεσίες μας που βρίσκονται: 

1. στην Πλ.Κουντουριώτη και 

2. στο Εκτροφείο Θηραμάτων Αρμένων της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνης που βρίσκεται στη διεύθυνση: 

Παράδεισος Αρμένων Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο,  

 

Οι ενδεικτικές ποσότητες υγρών καυσίμων δεν είναι δεσμευτικές. Οι παραγγελίες θα εκτελούνται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολο 

τους οι εκτιμώμενες ποσότητες.  Για το λόγο αυτό σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την 

προμήθεια ολόκληρων των ενδεικτικών ποσοτήτων ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
Α. Σε περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνθήκες οι οποίες απαιτούν αυξημένη κατανάλωση 

συγκεκριμένου υγρού καυσίμου κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης) ανάλογα με τα 

οχήματα της ΑΔΚ (αυτοκίνητα, δίκυκλα, σκάφοι) ή εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού π.χ. γεννήτριες, 

που πρέπει να κινηθούν για την εξυπηρέτηση της αποστολής των Υπηρεσιών, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης δύναται να διαφοροποιήσει τις ποσότητες κατανάλωσης μεταξύ των ειδών των 

υγρών καυσίμων χωρίς να απαιτείται νέα σύμβαση. Δηλαδή αύξηση/μείωση της ποσότητας 

αμόλυβδης βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης και αντίστοιχα του ύψους δαπάνης ανά είδος, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού δαπάνης ανά 
Τμήμα.  
 

Β. Σε εξαιρετικές, επιτακτικές ή/και επείγουσες περιστάσεις, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, 

άρτιας, και ταχείας εκτέλεσης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης κατά τον οικονομικά 

αποδοτικότερο τρόπο και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ο εφοδιασμός των οχημάτων 

(αυτοκινήτων, δικύκλων, σκαφών), εργαλείων και γεννητριών δύναται να γίνεται από οποιοδήποτε 
πρατήριο υγρών καυσίμων με το οποίο έχουμε συνάψει σύμβαση για τα οχήματα που διαθέτει η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ακόμα και εάν αυτό δεν ανήκει στα όρια του νομού της έδρας της 
υπηρεσίας που ανήκουν με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση της συνολικά δεσμευθείσας 
πίστωσης του Ειδικού Φορέα του Προϋπολογισμού Εξόδων της ΑΔΚ εκάστου οικονομικού έτους.  

Οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τις δεσμευθείσες πιστώσεις των Ειδικών Φορέων 999.02000000 και 
999.0300000του προϋπολογισμού εξόδων της ΑΔΚ έτους 2021 και έτους 2022. 

 
Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος της τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης, απαιτείται να προηγείται 
του ως άνω εφοδιασμού, σχετικό γραπτό, πλήρως  και ειδικά τεκμηριωμένο, αίτημα από την 
Υπηρεσία της ΑΔΚ η οποία χρησιμοποιεί το εν λόγω όχημα, εργαλείο ή/και γεννήτρια προς το 
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης και Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας και αντίστοιχη έγκριση. 
 
Μεθοδολογία εφαρμογής: 

1. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, ο υπολογισμός του χρηματικού αντιτίμου κάθε 

εφοδιασμού θα διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του 

προμηθευόμενου είδους στο Νομό που βρίσκεται το κατάστημα/υποκατάστημα του 

Αναδόχου (όλα τα πρατήρια υπό το ίδιο ΑΦΜ Αναδόχου) όπου εκτελείται ο εφοδιασμός 

(σύμφωνα με το εκάστοτε Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων) σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που έχει υπογράψει ο 

συγκεκριμένος Ανάδοχος και θα εκδίδονται από αυτόν τα αντίστοιχα παραστατικά. 

2. Οι δαπάνες κάθε Τμήματος που θα προκύπτουν από την εφαρμογή του ως άνω ειδικού όρου, θα 

εκκαθαρίζονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά (πχ στη περίπτωση εφοδιασμού 

μεταφορικού μέσου της ΑΔΚ, τα τιμολόγια του Αναδόχου θα συνοδεύονται από διατακτικές 

προμήθειας καυσίμων, διαταγές πορείας, δελτία κίνησης, συγκεντρωτικές καταστάσεις εντολών 

μετακίνησης  κλπ νόμιμα δικαιολογητικά) του εκάστοτε μεταφορικού μέσου ή λοιπού εξοπλισμού 

του Τμήματος στο οποίο ανήκει το εν λόγω μεταφορικό μέσο/λοιπός εξοπλισμός και το δε 
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χρηματικό αντίτιμο της δαπάνης θα αφαιρείται από τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του 

Τμήματος που ανήκει το εν λόγω μεταφορικό μέσο/λοιπός εξοπλισμός και της εξειδικευμένης 

δεσμευθείσας πίστωσης του Ειδικού Φορέα (κατά περίπτωση) του προϋπολογισμού εξόδων της 

ΑΔΚ ετών 2021 και 2022, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι – Υγρά καύσιμα έτους 2021 και τον Πίνακα ΙΙ 

– Υγρά καύσιμα έτους 2022 του Παραρτήματος Ι της εν θέματι Διακήρυξης. 

 

β. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, με την εξής διαδικασία: 

i) όσον αφορά τις υπηρεσίες με έδρα το Ηράκλειο του Τμήματος 1: 

1) Γραπτό αίτημα (έγγραφο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς το Τμήμα Προμηθειών, 
Διαχείρισης και Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας για σχετικό εφοδιασμό τους και 

2) γραπτή εντολή του ιδίου Τμήματος (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς τον Ανάδοχο να 

παραδοθεί στις δεξαμενές των κτιρίων των υπηρεσιών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 

προμηθευτή, εντός 48 ωρών από τη λήψη της παραγγελίας. 

ii) όσον αφορά τις υπηρεσίες των Τμημάτων 7 και 8: 

1) Γραπτό αίτημα  (έγγραφο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς το Τμήμα Προμηθειών, 
Διαχείρισης και Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας για σχετικό εφοδιασμό τους, 

2) γραπτή έγκριση του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης και Κρατικών Οχημάτων (έγγραφο ή 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),  

3) επικοινωνία της αιτούμενης Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο, ενημερώνοντας το ως άνω Τμήμα της ΑΔΚ, 

να παραδοθεί στις δεξαμενές των κτιρίων των εν λόγω υπηρεσιών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη 

του προμηθευτή, εντός 48 ωρών από τη λήψη της παραγγελίας. 

 

Τα κτίρια των οργανικών μονάδων της ΑΔΚ τα οποία θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο θέρμανσης, 

σύμφωνα με τα Τμήματα της παρούσας Διακήρυξης είναι ενδεικτικά τα κάτωθι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV 
ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΚ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

[που θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο θέρμανσης) 

ΤΜΗΜΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

1 -  «Υπηρεσίες ΑΔΚ με έδρα το 
Ηράκλειο» 

Υπηρεσίες ΑΔΚ  
Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, 71303, Καμίνια Ηράκλειο 

 
Υπηρεσίες ΑΔΚ 
Στ.Σπανάκη 2

Α
 & Λ.Ικάρου, Πόρος 

 
Δασικές Υπηρεσίες 
Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς (Περιοχή Τ.Ε.Ι.), 71410, Ηράκλειο 

 

Δ/νση ΠΕ.Χ.Ω.Σ. & Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου 
Μεν. Παρλαμά 2  &  Λεωφ. 62 Μαρτύρων 417, 71304, 

Γιόφυρος Ηράκλειο  

7 - «Υπηρεσίες ΑΔΚ με έδρα τα Χανιά» 
Δ/νση Δασών Ν. Χανίων 
Περιοχή Χρυσοπηγή, 73100, Χανιά 

8 - «Υπηρεσίες ΑΔΚ με έδρα τον 
Άγ.Νικόλαο Ν. Λασιθίου» 

Δ/νση Δασών Ν. Λασιθίου 
Ρ. Καπετανάκη 8, 72100, Άγιος Νικόλαος Ν.Λασιθίου 

 
Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Λασιθίου 
Ρ. Καπετανάκη 8, 72100, Άγιος Νικόλαος Ν.Λασιθίου 

 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προμηθευτής αρνηθεί την προμήθεια καυσίμων-

λιπαντικών ή παραδώσει αυτά με καθυστέρηση (πέραν των 48 ωρών), η ΑΔΚ μπορεί να προμηθευτεί 

αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ’ 

αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή 

θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του.  Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση 





 69

 

ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Υπηρεσία κατά του Προμηθευτή για τον 

ίδιο λόγο. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με υγρά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη 

βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) τις υπηρεσίες από την ημέρα ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της σχετικής 

σύμβασης.  Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση 

με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του είδους και την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία, που δεν μπορεί 

να ξεπεραστεί. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 206 που αφορά στον χρόνο παράδοσης των 

υλικών και του άρθρου 207 που αφορά στις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας του ν. 

4412/2016. 
 

4. Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης Τμήματος/Τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 

αναδόχου.  

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

Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος πρόκειται να χρησιμοποιήσει μετά την έγγραφη συναίνεση 

της ΑΔΚ, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας
ix
. Σε περίπτωση διακοπής 

της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του Τμήματος/των Τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) Τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.   Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις 

της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για 

Τμήμα ή Τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του ν. 4412/2016.  

 
5. Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και 

η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από τις Επιτροπές 

Παραλαβής του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
x
   

 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται μακροσκοπικός ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

 

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και 

να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς 

προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το 

άρθρο 214 του ν. 4412/2016. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 6.2 της παρούσας Διακήρυξης 

καθώς και στα άρθρα 208, 209 και 213 του ν. 4412/2016. 
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6. Τροποποίηση Σύμβασης 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. 

 
 -     

 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΑΔΚ. 

 

Βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

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

π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», έχουν εκδοθεί: 

 Τη με αριθ. πρωτ.2293/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008764971, ΑΔΑ: ΩΦ67ΟΡ1Θ-0Ω0] Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40970 καταχώρισης στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ.1906/999.0100000, Α.Λ.Ε. 2410302001 

οικονομικού έτους 2021, ποσού €537,04. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2310/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008765117 2021-06-15, ΑΔΑ: 6ΣΘ2ΟΡ1Θ-

Δ7Γ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40971 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410302001 οικονομικού έτους 2021, ποσού €2.863,48. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 2311/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008765269 2021-06-15, 

ΑΔΑΜ:Ψ6ΜΜΟΡ1Θ-ΒΧ8] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με 

α/α 40972 καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410302001 οικονομικού έτους 2021, ποσού €1.169,98. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 2313/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766437 2021-06-15, ΑΔΑ:6HXKOΡ1Θ-

2Ν6] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40973 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410301001 οικονομικού έτους 2021, ποσού €35.857,27. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2345/15-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008769798 2021-06-16, ΑΔΑ:Ω3ΑΔΟΡ1Θ-

Ξ4Γ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 41664 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410301001 οικονομικού έτους 2021, ποσού €1.621,85 . 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2314/14-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766239 2021-06-15, ΑΔΑ:ΨΦ9ΚΟΡ1Θ-

Δ1Β] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40974 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410301001 οικονομικού έτους 2021, ποσού €4.520,30. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2347/15-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766239 2021-06-15, ΑΔΑ:ΩΜ7ΗΟΡ1Θ-

Τ69] Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ της υπ’αριθμ.2314/14-

06-2021 Α. Α.Υ. (με α/α 2355 καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410301001 οικονομικού έτους 2021, ποσού 

€108,70. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 2295/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008764543 2021-06-15, ΑΔΑ: ΨΗ9ΑΟΡ1Θ-

ΡΙΕ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40826 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410204001 οικονομικού έτους 2021, ποσού €2.660,00. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ2296/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008764283 2021-06-15, ΑΔΑ:6Τ0ΔΟΡ1Θ-

ΩΘΟ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40827 

καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410204001 οικονομικού έτους 2021, ποσού €830,00. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ2294/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008763868 2021-06-15, ΑΔΑ:9ΕΚΘΟΡ1Θ-

ΔΑ1] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 40829 
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καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 

1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410205001 οικονομικού έτους 2021, ποσού €300,00. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2300/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766690 2021-06-15, ΑΔΑ:ΩΞΙΧΟΡ1Θ-

Θ2Ξ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0100000, 

Α.Λ.Ε. 2410302001 κατά το έτος 2022, ποσού €959,00. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2301/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008766880 2021-06-15, ΑΔΑ:9ΡΓ7ΟΡ1Θ-

ΧΝΗ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0200000, 

Α.Λ.Ε. 2410302001 κατά το έτος 2022, ποσού €5.659.30. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2302/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008767458 2021-06-15, ΑΔΑ:ΨΒ41ΟΡ1Θ-

Β1Ζ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0300000, 

Α.Λ.Ε. 2410302001 κατά το έτος 2022, ποσού €1.630,30. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2303/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008767936 2021-06-15, ΑΔΑ:6ΡΞΘΟΡ1Θ-

80Θ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ. 1906/999.0200000, 

Α.Λ.Ε. 2410301001 κατά το έτος 2022, ποσού €92.980,47. 

 Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2304/11-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008768222 2021-06-15, ΑΔΑ:9ΥΞΥΟΡ1Θ-

ΔΑΨ] Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, Ε.Φ.1906/999.0300000, 

Α.Λ.Ε. 2410301001 κατά το έτος 2022, ποσού €11.469,10. 

 Τη με αριθ. πρωτ. 2370/17-06-2021 [ΑΔΑΜ:21REQ008780039 2021-06-17, ΑΔΑ:ΨΓΕΒΟΡ1Θ-ΛΜΙ] 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με α/α 42167 καταχώρισης 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας), Ε.Φ. 1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 

2420905001 οικονομικού έτους 2021, ποσού €2.800,00 για έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.  

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) :  111.072,45€ 
Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ (με Φ.Π.Α.) :  137.729,84€ 

 

Εκτιμώμενη αξία κάθε Τμήματος της σύμβασης σε ευρώ:   

 
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

[συνολικής εκτιμώμενης αξίας 137.729,84€ (με Φ.Π.Α.)] 
 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πόλης Ηρακλείου Ν.Ηρακλείου», συνολικής 

εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 50.870,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

41.024,62€), σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 13.173,03€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

10.623,41€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 37.697,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

30.401,21€) .  

ΤΜΗΜΑ 2  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Μοιρών Ν.Ηρακλείου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 8.202,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 6.614,64€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία  1.822,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

1.469,92€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 6.379,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

5.144,72€) .  

ΤΜΗΜΑ 3  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Πύργου Ν.Ηρακλείου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 6.462,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 5.211,53€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 994,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

801,77€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 5.468,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

4.409,76€) .  
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ΤΜΗΜΑ 5  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Βιάννου Ν.Ηρακλείου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 3.534,27€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 2.850,22€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 790,27€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

637,32€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 2.744,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

2.212,90€) .  

ΤΜΗΜΑ 6  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Ν.Ρεθύμνου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 

18.385,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 14.827,28€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 3.544,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

2.858,73€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 14.841,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

11.968,55€) .  

ΤΜΗΜΑ  7  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Ν.Χανίων», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 30.057,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 24.239,77€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 6.205,91€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

5.004,77€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 23.851,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

19.235,00€) .  

ΤΜΗΜΑ 8  : «Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Αγ.Νικολάου και Νεάπολης Ν.Λασιθίου», 

συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 13.537,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς 

Φ.Π.Α. : 10.917,44€), σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως 

εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 4.070,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

3.282,66€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 9.467,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

7.634,77€) .  

ΤΜΗΜΑ 10  : «Υγρά καύσιμα κίνησης Ιεράπετρας Ν.Λασιθίου», συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας 6.679,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 5.386,97€), σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία επιμερίζεται ως εξής: 

Έτος 2021: εκτιμώμενη συμβατική αξία 2.529,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

2.040,19€) .  

 Έτος 2022: εκτιμώμενη συμβατική αξία 4.150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α. : 

3.346,77€) .  

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα 

 Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο 

όριο προσφοράς. 

 Η προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί της μέσης τιμής λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση 

των προσφορών.  Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, δεν μπορεί όμως, 

επί ποινή απορρίψεως, να υπερβαίνει το 5%.   

Τιμές αναφοράς  [για τα υγρά καύσιμα (κίνησης και θέρμανσης)] 

Στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 

στην τιμή των προσφερόμενων ειδών, βάσει των τιμών αναφοράς (προ Φ.Π.Α.) της παραγράφου 
2.4.4 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

Οι εν λόγω τιμές αναφοράς προέκυψαν  

 Όσον αφορά τα υγρά καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, από το με 
ημερομηνία 7-6-2021 Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (Μέσες 
Τιμές Πώλησης ανά Νομό για την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021) του αρμοδίου Τμήματος 
Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Δ/νσης Διαχείρισης 
Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
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 Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, από το με ημερομηνία 5-5-2021 Καθημερινό Δελτίο 
Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (Μέσες Τιμές Πώλησης ανά Νομό για την Παρασκευή 
30 Απριλίου 2021) του αρμοδίου Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Δ/νσης Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & 
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

Κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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 ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή 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. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών [άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ 

1191/2017 (ΦΕΚ Β’ 969]) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 του 

ν.4172/2013) παρακράτηση φόρου εισοδήματος (επί της καθαρής συμβατικής αξίας): 
 ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης και  

 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα 

με τις νέες διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης) 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(Αμόλυβδη Βενζίνη – Πετρέλαιο Κίνησης) 

                 ΤΜΗΜΑ ή ΤΜΗΜΑΤΑ    
για  το/α  οποίο/α  υποβάλλω  προσφορά:………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL  

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ.  (Νόμιμου Εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

26
Ο υπογράφων   …………..(Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.)

27
…………..

       
με την ιδιότητα του 

νόμιμου εκπροσώπου και αναφορικά με την εν θέματι διαδικασία ανάθεσης που αφορά στην 

προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη/πετρέλαιο κίνησης) για το έτος 2021 και το 
έτος 2022 (μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου), υποβάλλω την παρακάτω τεχνική 

προσφορά και δηλώνω την πλήρη αποδοχή (χωρίς όρους και αιρέσεις)  και συμμόρφωση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως προσδιορίζονται 

παρακάτω αλλά και στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
1.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να έχει ερευνητικό 

αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και να πληροί 

τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά 

και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ’αρ.147/2015 (ΦΕΚ 

293/Β’/12-2-2016) «Καύσιμα Αυτοκινήτων-

Αμόλυβδη Βενζίνη-Απαιτήσεις και Μέθοδοι 

Δοκιμών» και υπ’ αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β’/21-5-

2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον 

τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 

2014/77/ΕΕ»].  

ΝΑΙ 

    

                                                           
26

    Το παρόν επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 
27

   Προσαρμόζεται κατά περίπτωση: 1)  Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: «Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.) και αναφορικά με την 

εν θέματι διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια …………….………»,   2) Σε περίπτωση ένωσης κλπ.: «Οι υπογράφοντες  1. (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-

Α.Δ.Τ.), 2. (.), 3. (.) […]  με την ιδιότητα μας ως νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων: 1. (Επωνυμία και νομική μορφή, έδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 

3. (.) […], που δυνάμει του από [….] συμφωνητικού συνέστησαν ένωση για τη συμμετοχή τους στην εν θέματι διαδικασία ανάθεσης  για την προμήθεια 

………»,   όπως αυτή περιγράφεται στην με (ΑΔΑΜ: ………………………………) Διακήρυξης, υποβάλλουμε την παρακάτω προσφορά: […]» 
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2 

 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και 

χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ'αρ. 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β'/ 

28.12.2016 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 

241/Β'/2-2-2017) - «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 

(DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 

- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», Κ.Υ.Α. υπ' αρ. 

355/2000 (ΦΕΚ 410/Β' /11-4-2001) «Προδιαγραφές 

και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης» και υπ’ 

αρ.514/2004 (ΦΕΚ 1490/ Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ 

του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης-προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου»]. 

 

 

ΝΑΙ 

    

3 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης  

(αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) πρέπει 

να είναι συμβατά με τις διατάξεις του ν.3054/2002 

(ΦΕΚ 230/Α'/2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις", της Κ.Υ.Α. με 

αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β'/29-2-2012) «Προσαρμογή 

της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 

2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ 

αρ. 77/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β’/28-12-2016) και 

ισχύει καθώς και την Κ.Υ.Α. με αρ.117/2014 (ΦΕΚ 

921/Β'/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 

προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

    

  2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την 

αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) 

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 

109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β’/2-11-2018) Υπουργική 

Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 

2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 

και ισχύει. 

 

 

ΝΑΙ 
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  3.  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες 

του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε 

θέση να καλύπτει, ανά πάσα στιγμή, τις ανάγκες 

του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/α οποίο/α 

γίνεται η προσφορά. 

 

ΝΑΙ 

    

 
 

 Τόπος, Ημερομηνία 
Για τον προσφέροντα 

 

 

 

Υπογραφή-Σφραγίδα 

(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

                 ΤΜΗΜΑ ή ΤΜΗΜΑΤΑ    
για  το/α  οποίο/α  υποβάλλω  προσφορά:………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL  

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ.  (Νόμιμου Εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
28

Ο υπογράφων   …………..(Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.)
29

…………..
       

με την ιδιότητα του νόμιμου 

εκπροσώπου και αναφορικά με την εν θέματι διαδικασία ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης για το έτος 2021 και το έτος 2022 (μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου), υποβάλλω 

την παρακάτω τεχνική προσφορά και δηλώνω την πλήρη αποδοχή (χωρίς όρους και αιρέσεις)  και συμμόρφωση 

με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως προσδιορίζονται 

παρακάτω αλλά και στο Παράρτημα  Ι  της παρούσας Διακήρυξης: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  1.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και 

χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ'  αρ. 467/2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 410/Β'/16-10-2003) 

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του Πετρελαίου 

Θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει. 

ΝΑΙ     

                                                           
28

    Το παρόν επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 
29

   Προσαρμόζεται κατά περίπτωση: 1)  Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: «Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.) και 

αναφορικά με την εν θέματι διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια …………….………»,   2) Σε περίπτωση ένωσης κλπ.: «Οι 

υπογράφοντες  1. (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.), 2. (.), 3. (.) […]  με την ιδιότητα μας ως νόμιμων εκπροσώπων των νομικών 

προσώπων: 1. (Επωνυμία και νομική μορφή, έδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 3. (.) […], που δυνάμει του από [….] συμφωνητικού 

συνέστησαν ένωση για τη συμμετοχή τους στην εν θέματι διαδικασία ανάθεσης  για την προμήθεια ………»,   όπως αυτή περιγράφεται 

στην με (ΑΔΑΜ: ………………………………) Διακήρυξης, υποβάλλουμε την παρακάτω προσφορά: […]» 
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2 

Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να 

είναι συμβατό με τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 

230/Α'/2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της Κ.Υ.Α. με 

αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β'/29-2-2012) «Προσαρμογή 

της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 

2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ 

αρ. 77/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β’/28-12-2016) και ισχύει 

καθώς και την Κ.Υ.Α. με αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β'/21-

5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 

2014/77/ΕΕ». 

ΝΑΙ     

  2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την 

αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) 

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 

109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β’/2-11-2018) Υπουργική 

Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 

2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και 

ισχύει. 

ΝΑΙ 

    

  
3.  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες 

του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση 

να καλύπτει, ανά πάσα στιγμή, τις ανάγκες του/των 

Τμήματος/Τμημάτων για το/α οποίο/α γίνεται η 

προσφορά. 

ΝΑΙ 

    

 

      Τόπος, Ημερομηνία 
                       Για τον προσφέροντα 

 

 

 

                                                                                                            Υπογραφή-Σφραγίδα 

                                                                                                             (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 

Ε.Ε.Ε.Σ. (E.S.P.D.) (αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης) 

 

Το περιεχόμενο του αρχείου του Ε.Ε.Ε.Σ. αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ ως αρχείο PDF, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι οικονομικοί φορείς προτείνεται 
να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να αξιοποιήσουν 
την υπηρεσία eEEEΣ του ΕΣΗΔΗΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) και να παράξουν 
την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF το οποίο υποβάλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο 
στο ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 

ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S □□□[]□□ 0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 

δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ]) 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 

δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
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Επίσημη ονομασία:    

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει):    

Πόλη:    

Οδός και αριθμός:    

Ταχ. κωδ.:    

Αρμόδιος επικοινωνίας:    

Τηλέφωνο:    

φαξ:    

Ηλ. ταχ/μείο:    

Χώρα:    

Ταυτότητα του αγοραστή 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

090306519 

www.apdkritis.gov.gr 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Στ. Σπανάκη 2
Α
 & Λεωφ. Ικάρου, Ηράκλειο  

71307  

Ε. Ευστρατίου 

2810278417 

2810341648 

tod@aprkritis.gov.gr 

GR 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Τίτλος: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και τροποποίηση των 

όρων της, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εκατόν έντεκα 

χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (111.072,45€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 

εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών 

(137.729,84€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα έτη 2021 και 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του 

συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού). 

Σύντομη περιγραφή: 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και τροποποίηση των όρων 

της, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εκατόν έντεκα χιλιάδων 

εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (111.072,45€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν τριάντα 

επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (137.729,84€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα έτη 2021 και 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 

αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού). 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ:  
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

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

Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Ναι / Όχι 

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; 

Ναι / Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

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

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 
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Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

Ταυτότητα της οντότητας 

Τύπος ταυτότητας 

Κωδικοί CPV 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

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

οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας Ταυτότητα της οντότητας 

Τύπος ταυτότητας 

Κωδικοί CPV 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή 

των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
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διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

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

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 

στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού δικαίου; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
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εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση. 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 

επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 

σύμβαση; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 

απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 

την ανάθεση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

        Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

  Ναι / Όχι 

        Διαδικτυακή Διεύθυνση 

                      Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

                      Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 

μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη /γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 

αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

           Λήξη 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν: 

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

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν [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] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως 

καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

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

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ:  ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης) 
ΓΙΑ   ΤΟ/ΤΑ   ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ:  ………………………………………………………………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., 
ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ 
EMAIL   

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ 
  

ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   

Α.Δ.Τ. (Νόμιμου 
Εκπροσώπου)   

Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας   

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ 
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ, 

ΌΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη     

2 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης     

3 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης     

 

Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς:   εκατόν ογδόντα  (180)  ημέρες. 
 

Τόπος/Ημερομηνία 
 

Υπογραφή 
 

Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών [Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης] 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

ΠΡΟΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Στ.Σπανάκη 2Α & Λεωφ.Ικάρου 
ΤΚ 71307, Πόρος-Ηράκλειο 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

…………….…………………………….€ υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).............................., ΑΦΜ:................ 

(διεύθυνση).......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)............, ΑΦΜ:......... (διεύθυνση)........... ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................…………………… 

β) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................…………………… 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία)..................... Διακήρυξη..................................................... της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «……………………..(τίτλος 

σύμβασης)……………………» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

πέντε(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

(Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως αναφέρεται στη παρούσα Διακήρυξη). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ............................  

Δ/ΝΣΗ: ...................., Τ.Κ.:............  

                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ :........................  
 

ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Στ. Σπανάκη 2Α και Λεωφ. Ικάρου 
ΤΚ 71307 Πόρος, Ηράκλειο 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. .................... ποσού ............................. ευρώ. 
 

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

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
...............(αριθμητικώς και ολογράφως)...............................€ υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) ................................................................, ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

................................................................ ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................  

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας,  

 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης «..................(τίτλος σύμβασης)....................», σύμφωνα με 

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της υπηρεσίας σας.  

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...................................  
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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 VI 
  (      ) 

Δημόσια Σύμβαση προμήθειας………………………………. (συμπληρώνεται βάσει προσφοράς)……………. για την 
κάλυψη των αναγκών τ………………….(συμπληρώνεται ανάλογα με το ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ της 
Σύμβασης)……………. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτη, για τα έτη 2021 και 2022. 

 

Στο Ηράκλειο σήμερα .....  - ... - ……, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΠ.Δ.Κ.) με Α.Φ.Μ. 090306519, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από την κα. Κοζυράκη Μαρία, Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 

εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή» και 

2. ..................................., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «.................................» 

που εδρεύει στην  .....(στοιχεία διεύθυνσης, επικοινωνίας).........με Α.Φ.Μ.: .......................... & Δ.Ο.Υ.: 

......................, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος», 

 

Μετά: 

1.Την αρ. πρωτ. οικ.___/___-…-2021 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (ΑΔΑ:......... και 

ΑΔΑΜ:........)με τροποποίηση των όρων, 

2.Την αρ. πρωτ...................... (ΑΔΑ:........και ΑΔΑΜ:........) Απόφαση έγκρισης πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού και κατακύρωσης των 

αποτελεσμάτων στην.........(επωνυμία αναδόχου)................... 

3.Τη με ημερομηνία.................εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους (.....................αριθμητικώς και 

ολογράφως.............................). 

4. Τις με αρ. πρωτ. …………………..Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ για το 

οικονομικό έτος 2021. 

5.  Τις με αρ.πρωτ………………….. Αποφάσεις Προέγκρισης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ  για το 

οικονομικό έτος 2022. 

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Σύμβασης 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ………………….(συμπληρώνεται βάσει της 

προσφοράς του αναδόχου)…………………….., σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 2
ο
 της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 2ο 
Είδη Προμήθειας – Ποσότητες – Τιμές 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝ/ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:          …………………………………    ποσού (αριθμητικώς και ολογράφως) με και 

χωρίς Φ.Π.Α. 

(περιλαμβάνει το/τα Τμήμα/Τμήματα που κατακυρώθηκαν στον Ανάδοχο, συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του 

Αναδόχου) 

Το ανωτέρω συνολικό συμβατικό τίμημα δύναται να επαυξηθεί με τυχόν εφαρμογή του ειδικότερου 
άρθρου 2α.  
 
Προσφορά έκπτωσης:  ……… τοις εκατό  (… %) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης 
καυσίμων (νομός Ηρακλείου), κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο 

καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & 
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Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για κάθε Νομό της χωρικής 

αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

(Παρατίθεται Πίνακας/Πίνακες με είδη προμήθειας, ποσότητες, τιμές) 

 

Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε 

ισχύουσα τιμή του είδους και την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. 

Ειδικότερα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων των επιμέρους ειδών του 

Τμήματος ………….(υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας 

σύμβασης, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα διαμορφωθούν και υπό την προϋπόθεση ότι δε θα 

προκαλείται υπέρβαση του προϋπολογισθέντος (προ εκτιμώμενου) συνολικού ποσού του Τμήματος. 

 

Επιπροσθέτως σε περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνθήκες οι οποίες απαιτούν αυξημένη 

κατανάλωση συγκεκριμένου υγρού καυσίμου κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης) ανάλογα με 

τα οχήματα της ΑΔΚ (αυτοκίνητα, δίκυκλα, πλωτά μέσα) ή εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού π.χ. 

γεννήτριες, που πρέπει να κινηθούν για την εξυπηρέτηση της αποστολής των Υπηρεσιών, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης δύναται να διαφοροποιήσει τις ποσότητες κατανάλωσης μεταξύ των ειδών των υγρών 

καυσίμων χωρίς να απαιτείται νέα σύμβαση. Δηλαδή αύξηση/μείωση της ποσότητας αμόλυβδης βενζίνης 

ή πετρελαίου κίνησης και αντίστοιχα του ύψους δαπάνης ανά είδος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
συντελείται υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού δαπάνης ανά Τμήμα.  

 
Άρθρο 2α 

Εφοδιασμός υπ/κών οχημάτων – δικύκλων με υγρά καύσιμα κίνησης 
 (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης)  

σε εξαιρετικές, επιτακτικές ή/και επείγουσες περιστάσεις 

Σύμφωνα με τον ειδικό όρο Β των σελ. 10 και 69 της εν θέματι Διακήρυξης σε εξαιρετικές, επιτακτικές ή/και 
επείγουσες περιστάσεις, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, άρτιας, και ταχείας εκτέλεσης προμήθειας 

υγρών καυσίμων κίνησης κατά τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο και τη διασφάλιση του δημοσίου 

συμφέροντος, ο εφοδιασμός των οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων, σκαφών), εργαλείων και γεννητριών 

δύναται να γίνεται από οποιοδήποτε πρατήριο υγρών καυσίμων με το οποίο έχουμε συνάψει σύμβαση 

για τα οχήματα που διαθέτει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ακόμα και εάν αυτό δεν ανήκει στα 
όρια του νομού της έδρας της υπηρεσίας που ανήκουν με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση της 
συνολικά δεσμευθείσας πίστωσης του Ειδικού Φορέα του Προϋπολογισμού Εξόδων της ΑΔΚ εκάστου 
οικονομικού έτους.  

Οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τις δεσμευθείσες πιστώσεις των Ειδικών Φορέων 999.02000000 και 
999.0300000του προϋπολογισμού εξόδων της ΑΔΚ έτους 2021 και έτους 2022. 

 
Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος της τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης, απαιτείται να προηγείται του ως 
άνω εφοδιασμού, σχετικό γραπτό, πλήρως  και ειδικά τεκμηριωμένο, αίτημα από την Υπηρεσία της ΑΔΚ 
η οποία χρησιμοποιεί το εν λόγω όχημα, εργαλείο ή/και γεννήτρια προς το Τμήμα Προμηθειών, 
Διαχείρισης και Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας και αντίστοιχη έγκριση. 
 
Μεθοδολογία εφαρμογής: 

1. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, ο υπολογισμός του χρηματικού αντιτίμου κάθε εφοδιασμού θα 

διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του προμηθευόμενου είδους στο 

Νομό που βρίσκεται το κατάστημα/υποκατάστημα του Αναδόχου (όλα τα πρατήρια υπό το ίδιο 

ΑΦΜ Αναδόχου) όπου εκτελείται ο εφοδιασμός (σύμφωνα με το εκάστοτε Καθημερινό Δελτίο 

Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης που έχει υπογράψει ο συγκεκριμένος Ανάδοχος και θα εκδίδονται από αυτόν τα 

αντίστοιχα παραστατικά. 
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Οι δαπάνες κάθε Τμήματος που θα προκύπτουν από την εφαρμογή του ως άνω ειδικού όρου, θα 

εκκαθαρίζονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά (πχ στη περίπτωση εφοδιασμού 

μεταφορικού μέσου της ΑΔΚ, τα τιμολόγια του Αναδόχου θα συνοδεύονται από διατακτικές προμήθειας 

καυσίμων, διαταγές πορείας, δελτία κίνησης, συγκεντρωτικές καταστάσεις εντολών μετακίνησης  κλπ νόμιμα 

δικαιολογητικά) του εκάστοτε μεταφορικού μέσου ή λοιπού εξοπλισμού του Τμήματος στο οποίο ανήκει το 

εν λόγω μεταφορικό μέσο/λοιπός εξοπλισμός και το δε χρηματικό αντίτιμο της δαπάνης θα αφαιρείται από 

τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του Τμήματος που ανήκει το εν λόγω μεταφορικό μέσο/λοιπός 

εξοπλισμός και της εξειδικευμένης δεσμευθείσας πίστωσης του Ειδικού Φορέα (κατά περίπτωση) του 

προϋπολογισμού εξόδων της ΑΔΚ ετών 2021 και 2022, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι – Υγρά καύσιμα έτους 

2021 και τον Πίνακα ΙΙ – Υγρά καύσιμα έτους 2022 του Παραρτήματος Ι της εν λόγω Διακήρυξης 

 
 

Άρθρο 3ο  
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα IΙ της εν θέματι Διακήρυξης, και σύμφωνα με τα Φύλλα Συμμόρφωσης 

της με αρ.πρωτ.      /         -07-2021 υποβληθείσας Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου. Συγκεκριμένα:  

 

1. Η ποιότητα των καυσίμων: Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού 

Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 

 

2. Η τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-

2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β’/2-11-2018) 

Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και ισχύει. 

 

3. Η επάρκεια των καυσίμων: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή 

ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του/των 

Τμήματος/Τμημάτων για το/α οποίο/α γίνεται η προσφορά. 

 

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να 

ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωσης της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια 

καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους [σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016 διαδικασία].  Ειδικότερα, αν τα  υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων 

πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου 

Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και που αναφέρονται στα υποβληθέντα 

Φύλλα Συμμόρφωσης της με αρ.πρωτ. …./…-07-2021 υποβληθείσας Τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου 

καθώς και στο Παράρτημα Ι της εν θέματι Διακήρυξης ως εξής: 

 

1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και 

χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ.467/2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

1531/Β’/16-10-2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου και πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή 

ισχύει. 

2. Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και 

χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ'αρ. 76/2016/16 (ΦΕΚ 

4217/Β'/ 28.12.2016 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 241/Β'/2-2-2017) - «Πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», 

Κ.Υ.Α. υπ' αρ. 355/2000 (ΦΕΚ 410/Β' /11-4-2001) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου 
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κίνησης» και υπ’ αρ.514/2004 (ΦΕΚ 1490/ Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης-

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»]. 

3. Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και να πληροί 

τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ’αρ.147/2015 (ΦΕΚ 293/Β’/12-2-2016) «Καύσιμα Αυτοκινήτων-

Αμόλυβδη Βενζίνη-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και υπ’ αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β’/21-5-2015) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 

2014/77/ΕΕ»]. 

 

Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πρέπει να είναι συμβατά με 

τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α' /2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις", της Κ.Υ.Α. με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/ Β'/29-2-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 77/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β’/28-12-

2016) και ισχύει καθώς και την Κ.Υ.Α. με αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β'/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 

 

 

Άρθρο 4ο
 

Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Παράδοσης 

1. Η παράδοση των υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά απευθείας από τις βενζιναντλίες στα 

ρεζερβουάρ των υπηρεσιακών οχημάτων, δίκυκλων και πλωτών μέσων της ΑΔΚ ανάλογα με τις 

τρέχουσες ανάγκες αυτών στα πρατήρια/καταστήματα του Αναδόχου (όλα υπό το ίδιο ΑΦΜ του 

Αναδόχου), όπως αυτά υποδεικνύονται στη με αρ.πρωτ. ……………υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά 

του. 

 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, με την εξής διαδικασία: 

i) όσον αφορά τις υπηρεσίες με έδρα το Ηράκλειο του Τμήματος 1: 

1) Γραπτό αίτημα (έγγραφο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς το Τμήμα Προμηθειών, 
Διαχείρισης και Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας για σχετικό εφοδιασμό τους και 

2) γραπτή εντολή του ιδίου Τμήματος (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς τον Ανάδοχο να 

παραδοθεί στις δεξαμενές των κτιρίων των υπηρεσιών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, 

εντός 48 ωρών από τη λήψη της παραγγελίας. 

ii) όσον αφορά τις υπηρεσίες των Τμημάτων 7 και 8: 

1) Γραπτό αίτημα  (έγγραφο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς το Τμήμα Προμηθειών, 
Διαχείρισης και Κρατικών Οχημάτων του Φορέα μας για σχετικό εφοδιασμό τους, 

2) γραπτή έγκριση του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης και Κρατικών Οχημάτων (έγγραφο ή μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),  

3) επικοινωνία της αιτούμενης Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο, ενημερώνοντας το ως άνω Τμήμα της ΑΔΚ, να 

παραδοθεί στις δεξαμενές των κτιρίων των εν λόγω υπηρεσιών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 

προμηθευτή, εντός 48 ωρών από τη λήψη της παραγγελίας. 

 

Οι ενδεικτικές ποσότητες υγρών καυσίμων δεν είναι δεσμευτικές. Οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα 

με τις εκάστοτε ανάγκες και είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολο τους οι 

εκτιμώμενες ποσότητες.  Για το λόγο αυτό σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια 

ολόκληρων των ενδεικτικών ποσοτήτων ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. 

 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προμηθευτής αρνηθεί την προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών ή 

παραδώσει αυτά με καθυστέρηση (πέραν των 48 ωρών), η ΑΔΚ μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το 

ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του 

ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον 
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προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του.  Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις 

κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Υπηρεσία κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 206 που αφορά στον χρόνο παράδοσης των υλικών 

και του άρθρου 207 που αφορά στις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 5ο
 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

H παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η 

πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από τις Επιτροπές 

Παραλαβής, που έχουν ορισθεί/θα ορισθούν με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 

11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. 

 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται μακροσκοπικός ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 

και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

 

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να 

ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια 

καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 

4412/2016. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Η Επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- προσωρινό/παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Η Επιτροπή παραλαβής, εάν δε διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάξει το 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών. 

Αν η Επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει το σχετικό πρωτόκολλο τις 

αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 

της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.  Εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν 

επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένα απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.  Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον 

κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση του φορέα που εκτελεί τη σύμβασης, ότι οι παρεκκλίσεις του 

υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να 

απορριφθεί (παρ. 4 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016). 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του Αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

Ανάδοχο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 208 και 213 του ν.4412/2016. 

 

 
Άρθρο 6ο

 

Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής της υπηρεσίας.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 
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α) Τιμολόγιο πώλησης υπέρ της υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 

4412/2016. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο θα γίνει με τμηματικές πληρωμές αντίστοιχες των 

τμηματικών παραδόσεων κα εν τέλει στο 100% της συμβατικής αξίας του Τμήματος μετά την οριστική 

παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την έκδοση τιμολογίου.  Στην περίπτωση εφάπαξ παράδοσης των 

υπό προμήθεια ειδών, η πληρωμή θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας του Τμήματος μετά την οριστική 

παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την έκδοση τιμολογίου.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014]. 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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 ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 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. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών [άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 

(ΦΕΚ Β’ 969]) . 

Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 του ν.4172/2013) 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος (επί της καθαρής συμβατικής αξίας): 
 ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης και  

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις 

νέες διατάξεις. 

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης και συγκεκριμένα: 

τις με αρ.πρωτ.οικ.  …./2021 Απόφαση/Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και Προέγκρισης Πίστωσης της 

Αναθέτουσας Αρχής στον Α.Λ.Ε. ………….…..του Ε.Φ. ……………….…….., του τακτικού προϋπολογισμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ετών 2021 και 2022. 

 

Άρθρο 7ο
 

Ενδεικτικός πίνακας οχημάτων 
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Στο Παράρτημα VII της εν θέματι Διακήρυξης παρατίθεται αναλυτική κατάσταση των κρατικών  

οχημάτων/δίκυκλων/σκαφών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία τους (αρ.κυκλοφορίας/μάρκα/μοντέλο κ.λ.π.). 

Η ως άνω αναλυτική κατάσταση δεν είναι δεσμευτική δεδομένου ότι: 

Α) ο Φορέας μας έχει ήδη προβεί σε ενέργειες αγοράς νέων οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του, 

καθώς και ανανέωσης του στόλου (σχετικό το αρ.πρωτ.οικ.2167/4-6-2021 Αίτημα Δαπάνης της 

Συντονίστριας της ΑΔΚ με ΑΔΑΜ: 21REQ008716009 2021-06-04).  Συνεπώς, οι συμβάσεις που θα 

προκύψουν αφορούν σε όλα τα οχήματα κυριότητας της ΑΔΚ περιλαμβανομένων νέων οχημάτων που θα 

προκύψουν από αγορά, παραχώρηση, κλπ. και  

Β) τα οχήματα ανήκουν στις Δ/νσεις Δασών των νομών της Κρήτης και όχι στα κατά τόπους Δασονομεία και 

Δασοφυλάκεια των εν λόγω Δ/νσεων 

Άρθρο 8ο
 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να: 

α) τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

β) ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις και να συνεργαστεί με 

οποιαδήποτε υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα  του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση 

της ΑΔΚ. 

γ) εξασφαλίσει την  έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο 

της παρούσας σύμβασης. 

δ) παρέχει στην ΑΔΚ οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, 

συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

 

Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπό του  

τον/την κ……………………., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της ΑΔΚ. 

 
Άρθρο 9ο

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. …./…-…-……. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………. Τράπεζας/Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

ποσού ……………… ευρώ. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΑΔΚ έναντι του Αναδόχου. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, κατά το άρθρο 12 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

Φ.Π.Α. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

του συμβατικού αντικειμένου.  Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται 

μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών 
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του υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο
 

Εκχώρηση Σύμβασης 
Η εκχώρηση των εισπρακτέων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, επιτρέπεται μόνο σε 

αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποκλειστικά και μόνο 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναλαμβάνει με την παρούσα.  Σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρμογή 

οι κείμενες διατάξεις περί εκχώρησης απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ήτοι όσα ορίζονται στο άρθρο 145 

του ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 

Οποιαδήποτε εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οποιουδήποτε 

δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτήν, απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση της 

σύμβασης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΔΚ, η τελευταία δικαιούται, χωρίς 

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις που προβλέπονται για αθέτηση της σύμβασης. 

Άρθρο 11ο
 

Ισχύς της Σύμβασης 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και αφορά τα 

οικονομικά έτη 2021 και 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, φυσικού ή/και 

οικονομικού (όποιο επέλθει πρώτο). 

Προβλέπεται δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής για τρεις (3) επιπλέον 

μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του δεσμευθέντος ποσού στο οικονομικό έτος, με τους ίδιους όρους της 

παρούσας και με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης. 

Άρθρο 12ο 

Τροποποίηση της Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (σε συνεργασία με το Τμήμα 

Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ), με 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 
Άρθρο 13ο

 

Μονομερής Λύση της Σύμβασης 
Η ΑΔΚ μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ. 

Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι που 

αναφέρονται στη Διακήρυξη, στην προσφορά του Αναδόχου καθώς και στην απόφαση κατακύρωσης. 

 
Άρθρο 14ο

 

Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της ΑΔΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
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α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στη προθεσμία που έχει οριστεί, 

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε τα προς προμήθεια είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 
 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ.4 του ν. 4412/2016. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α)  η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β)  συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Σε 

αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά 

του που προκύπτουν από αυτή. 

 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 

207 του ν. 4412/2016. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς Φ.Π.Α.   Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 

Άρθρο 15ο
 

Αθέτηση της Σύμβασης 
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου, 

υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης, μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις παρατηρήσεις 

της Επιτροπής παραλαβής, αθέτησης ή πλημμελούς τήρησης και εφαρμογής οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας σύμβασης, για τους οποίους, συμφωνείται με την υπογραφή της παρούσας μεταξύ των μερών, 

ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η ΑΔΚ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να 

επιβάλλει εις βάρους του κυρώσεις τηρούμενων των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016.  Σε μια τέτοια 

περίπτωση, η ΑΔΚ δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής 

της ζημίας. 

 
Άρθρο 16ο

 

Διοικητικές Προσφυγές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 

203, 206, 207, 208 και 213 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων 

να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 

γνώσης της σχετικής απόφασης. 
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Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 (του ν.4412/2016 όπως ισχύει) οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 

κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 
 

Άρθρο 17ο 
Ρήτρα Ακεραιότητας 

Στη παρούσα σύμβαση επισυνάπτεται Ειδική Ρήτρα Ακεραιότητας, με την οποία ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι 

δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να ενεργεί κατ’ αυτόν τον 

τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

Η παράβαση της εν λόγω ρήτρας επισύρει σωρευτικά την έκπτωση από τη σύμβαση και την κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

 
Άρθρο 18ο

 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης: α) εφαρμόζονται i) οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ii) οι όροι 

της παρούσας σύμβασης, και iii) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα επιλυθεί με την άσκηση 

προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. 

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

Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.  Κατά τα λοιπά 

ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 205Α του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ τους. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 

συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από 

τα οποία, έλαβε από ένα (1) το κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ενώ το τρίτο θα διαβιβαστεί στο Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, με την υποβολή του συνόλου των 

δικαιολογητικών του φακέλου της εν θέματι δημόσιας σύμβασης που θα συνοδεύουν το πρώτο εκδιδόμενο 

παραστατικό εκ μέρους του Αναδόχου, προς πληρωμή. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

     ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                                                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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Παράρτημα Ι Σύμβασης 

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

[επισυνάπτεται στο συμφωνητικό] 

 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 

δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 

ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και 

έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 

σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, 

κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε 

χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να 

διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε 

οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 

παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 

ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 

νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 

θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 

(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, 

υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 

εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 

επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 

μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία 

μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
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οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  

για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 

επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 

ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 

πρόσωπα) από τον .........................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 
KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΚΥΚΛΩΝ/ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ (αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΚΥΚΛΩΝ/ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Α/
Α 

ΚΡΑΤ. 
ΑΡΙΘΜ 
ΚΥΚΛ/Ρ

ΙΑΣ 

ΜΑΡΚΑ 
ΜΟΝΤΕ

ΛΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜ
ΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜ. 

ΕΤΟΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΒΙ-
ΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ 

ΟΧΗΜΑ/ΣΚΑΦΟΣ 
1ης 
κυκλ. 

ΚΑΥΣΙΜ
Ο          ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

      

1 ΚΥ 3635 NISSAN TIΙDA 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
- 2007 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

3N1BCAC11UK3

90665 
1598 cc ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

2 ΚΥ 8266 SEAT LEON 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
5F 2013 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

VSSZZZ5FZDR03

8242 
1197 cc ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

3 ΚΥ 9639 
VOLKSW

AGEN 
GOLF 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 

1J 

SCAXPXO 
2002 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

WVWZZZ1JZ2W3

2372 
1390 cc ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

4 ΚΥ 9623 SEAT 
CORDO

BA 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
- 2006 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

VSSZZZ6LZ4R031

301 
1390 cc ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

5 ΚΥ 6121 ΝISSAN 
TERRAN

O II 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
5F 2000 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

VSKTBUR20U042

4981 
2389 cc ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

6 ΚΥ 9619 HYUNDAI H1 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 

WW11 

(VAN) 
2005 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

NLJWWH7WP5Z

032173 
2351 cc 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

7 ΚΥ 9632 NISSAN SERENA 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
- 1994 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

VSKABAC23UO1

69427 
1998 cc ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

8 ΚΥ 7397 FORD 
RANGE

R 

ΦΟΡΤΗ

ΓΟ 
- 2018 

Πετρέλαιο 

6FPPXXMJ2PGE0

6374 
2198 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

9 ΚΥ 7398 

OPEL H' 

VAUXHA

LL 

ASTRA 

NOTCH

BACK 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
- 2018 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

WOLPD5EC5HG1

77633 
1364 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

10 ΚΥ 9641 NISSAN 
PRIMER

A 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
Ρ11 Α 2002 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

SJNBFAP11U053

1838 
1597 cc 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Διεύθυνση 

Συντονισμού και 

Επιθεώρησης Δασών 

11 ΚΥ 9642 SUZUKI VITARA 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 

ET 

W01VMA

M 

2002 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

USEETWO1VNA2

09039 
1590 cc 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 

12 ΚΥ 9640 
DAIHATS

U 
TERIOS 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
- 2001 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JDAJ102G00050

2787 
1298 cc 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

13 ΚΥ 8265 
PEUGEO

T 
306 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
7AKFWF 2001 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

VF37AKFWF3319

9385 
1360 cc 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

14 ΚΥ 9602 NISSAN PICK-UP 
ΦΟΡΤΗ

ΓΟ 
- 2003 

Πετρέλαιο 

JN1BPUD22U007

5748 
2488 cc 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ 

15 ΚΥ 8264 
MITSUBI

SHI 
L200 

ΦΟΡΤΗ

ΓΟ 
KB 121 2013 

Πετρέλαιο 

MMCJNK840CD0

26140 
2477 cc 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

16 ΚΥ 3641 DACIA DUSTE
R ���� - 2016 

Πετρέλαιο 

UU1HSDJ9G5
6723965 1461 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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17 ΚΥ 8268 SUZUKI JIMM� ���� - 2015 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JSAFJB43V00
643820 1328 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 

18 ΚΥ 402 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
LE250A 2001 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

06852 
250 cc 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

19 ΚΥ 403 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
- 2001 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

06857 
250 cc 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

20 ΚΥ 827 YAMAHA DT 250 
ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
- 1983 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

3J4024741 250 cc 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

21 ΚΥ 829 YAMAHA DT 175 
ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
- 1984 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

4L9023448 175 cc 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

22 ΤΗ 959 - 

ΠΛΩΤΟ 

"Ν.ΔΙΑΣ

" 

ΣΚΑΦΟ

Σ 
- - 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

- - 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

23 ΚΥ 3628 

SANTAN

A 

MOTOR 

VITARA 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
- 2000 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

VSEETWO1VNA2

05572 
1590 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

24 ΚΥ 3630 

SANTAN

A 

MOTOR 

VITARA 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 

ET 

W01VMA

M 

2002 
Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

VSEETWO1VNA2

08646 
1590 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

25 ΚΥ 3637 

SANTAN

A 

MOTOR 

VITARA 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
- 1998 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

VSEETTV01C012

05074 
1590 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

26 ΚΥ 3639 FORD 
RANGE

R 

ΦΟΡΤΗ

ΓΟ 
5F 2015 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

WFOBMDE402W

236937 
2500 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

27 ΚΥ 3640 DACIA DUSTE
R ���� - 2016 

Πετρέλαιο 

UU1HSDJ9G5
5818948 

1461 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

28 ΚΥ 8316 NISSAN 
NAVAR

A 

ΦΟΡΤΗ

ΓΟ 
- 2017 

Πετρέλαιο 

VSKCTND23V004

2387 
2298 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

29 ΚΥ 830 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
LE250A 2000 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

6931 
248 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

30 ΚΥ 1346 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
LE250A 2000 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

6888 
248 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

31 ΚΥ 1347 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
LE250A 2000 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

6898 
248 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

32 ΚΥ 2810 
CHRYSLE

R 
- 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 

JN8P 

(ΚΟΙΝΟ) 
1994 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

LJ4FJN897RL193

601 
2464 cc Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

33 ΚΥ 2820 
KIA 

MOTORS 

KIA 

SPORTA

GE 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
JA-4/5635 2001 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

KNEJA5635Y546

5098 
1998cc Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

34 ΚΥ 2823 ROVER 
LAND 

ROVER 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
LN BA 2002 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

SALLNABA81A32

2729 
1796 cc Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

35 ΚΥ 2826 HYUNDAI H1 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 

WW11 

(VAN) 
2006 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

NLJWWH7WP5Z

032220 
2351 cc Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

36 ΚΥ 6324 
FORD 

WERKE 
- 

����


�� 
FABY 2005 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

WFOLXXTTFL4T1

5686 
16 Φ.Ι. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

37 ΚΥ 2766 ΜΑΝ - 
ΦΟΡΤΗ

ΓΟ 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠ

ΟΜΕΝΟ 

1987 

Πετρέλαιο 

WVM056L00G00

21631 
- Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

38 ΚΥ 2849 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

- 
ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
- 2001 

Πετρέλαιο 

JTEAZ99J500011

338 
2982 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

39 ΚΥ 2850 
MITSUBI

SHI 
- 

����


�� 
- 2015 

Πετρέλαιο 

MMCJJKL20G
H004869 

2442 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

40 ΚΥ 2837 
MITSUBI

SHI 
L200 

ΦΟΡΤΗ

ΓΟ 
KB 121 2013 

Πετρέλαιο 

MMCJNKB40CD0

25778 
2477 cc Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 
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41 ΚΥ 1225 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
LE250A 2000 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

6927 
248 cc Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

42 ΚΥ 1224 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
LE250A 2000 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

6917 
248 cc Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

43 ΚΥ 1223 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
LE250A 2000 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

6916 
248 cc Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

44 ΤΧ 926 - - 
ΣΚΑΦΟ

Σ 
ΜΕΓΑΛΟ - Αμόλυβδη 

Βενζίνη 
- 150bHP Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

45 ΣΧ 168 - - 
ΣΚΑΦΟ

Σ 
ΜΙΚΡΟ - Αμόλυβδη 

Βενζίνη 
- 40bHP Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

46 ΚΥ 8269 SUZUKI 
VITAR

A TZI� - 2015 

Πετρέλαιο 

TSMLYE81S00
137918 1598 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

47 ΚΥ 9502 FORD 
RANGE

R 

ΦΟΡΤΗ

ΓΟ 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠ

ΟΜΕΝΟ 

2001 

Πετρέλαιο 

WFOBMDE40YW

172396 

17 

φορ.ιππ

οι 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

48 ΚΥ 8267 NISSAN PICK-UP 
ΦΟΡΤΗ

ΓΟ 

AVNGLCFD

22 
2000 

Πετρέλαιο 

JN1AGGD22U00

17277 
2494 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ-

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

49 ΚΥ 9504 
DAIHATS

U 
TERIOS 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ 
- 2002 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JDAJ102G00051

9272 
1298 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

50 ΚΥ 399 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
LE250A 2000 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

6935 
248 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

51 ΚΥ 400 
KAWASA

KI 

KLE 250 

ANHEL

O 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
LE250A 2000 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

JKALE250AAA00

6937 
248 cc 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

52 ΚΥ 240 - ΒΑΡΚΑ 
ΣΚΑΦΟ

Σ 
ΜΕΓΑΛΟ - 

Πετρέλαιο 
- 33 ίπποι 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

53 ΚΥ 9043 TOYOTA  
TACOM

A 

ΦΟΡΤΗ

ΓΟ  
2013 Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

5TFUX4EN7DX02

0557 
2700 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

54 

δεν έχει 

τεθεί 

σε 

κυκλοφ

ορία 

OPEL 
FRONTE

RA 

ΕΠΙΒΑΤΙ

ΚΟ   

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

W0L06B1ZCYV63

5804 
2198 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

55 

δεν έχει 

τεθεί 

σε 

κυκλοφ

ορία 

PIAGGIO 
 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο 
M44 

 

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

ZAPM44200000

03636 
151 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

56 

δεν έχει 

τεθεί 

σε 

κυκλοφ

ορία 

PIAGGIO 
 

ΔΙΚΥΚΛ

Ο   

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

LBMM57100000

32161 
124 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Α) ο Φορέας μας έχει ήδη προβεί σε ενέργειες αγοράς νέων οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του, καθώς και 

ανανέωσης του στόλου (σχετικό το αρ.πρωτ.οικ.2167/4-6-2021 Αίτημα Δαπάνης της Συντονίστριας της ΑΔΚ με ΑΔΑΜ: 

21REQ008716009 2021-06-04).  Συνεπώς, οι συμβάσεις που θα προκύψουν αφορούν σε όλα τα οχήματα κυριότητας 

της ΑΔΚ περιλαμβανομένων νέων οχημάτων που θα προκύψουν από αγορά, παραχώρηση, κλπ. και  

Β) τα οχήματα ανήκουν στις Δ/νσεις Δασών των νομών της Κρήτης και όχι στα κατά τόπους Δασονομεία και 

Δασοφυλάκεια των εν λόγω Δ/νσεων της ΑΔΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης) 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 

νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 (αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης) 

 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο,  16-07-2021 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ                                              Αρ.πρωτ. : οικ. 2899 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ    
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     
Ταχ. Δ/νση: Στ. Σπανάκη 2

Α 
& Λεωφ. Ικάρου 

Ταχ. Κωδ.:  71307 Πόρος, Ηράκλειο      

Πληροφορίες:  Ε. Αργυροπούλου                           

Τηλέφωνο : 2810-371022 

E-mail: e.argyropoulou@apdkritis.gov.gr 

              

ΜΕΛΕΤΗ 
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΚ για το έτος 2021 και το έτος 2022  
ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)» 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για 
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 
 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  για το έτος 2021 και το έτος 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
(φυσικού και οικονομικού) αντικειμένου. 

[Σημειώνεται ότι οι υπάρχουσες συμβάσεις προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 

λήγουν την 31
η
 Ιουλίου 2021 ενώ για τη προμήθεια λιπαντικών δεν έχει γίνει καμία διαδικασία 

ανάθεσης εντός του 2021]. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ:   
 
Α’ ΦΑΣΗ 
Διενεργήθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (κάτω των ορίων). Σχετική είναι η υπ’ 

αριθμ.πρωτ.οικ.2390/17-6-2021 (α/α συστήματος: 134383) Διακήρυξη.  Η Δημόσια Σύμβαση 

υποδιαιρέθηκε σε δύο (2) βασικές Ομάδες και σε δεκατέσσερα (14) Τμήματα. 

 

Αποτελέσματα διαδικασίας ανάθεσης: 

 Τμήμα 1- Ηράκλειο και Τμήματα Λιπαντικών 11,12,13,14 : κατατέθηκε μία και μοναδική 

προσφορά η οποία κρίθηκε μη κανονική. 

 Για τα Τμήματα 2,3,4,5,6,7,8,9,10 δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

Η Επιτροπή αξιολόγησης εισηγήθηκε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για όλα τα Τμήματα 

της Διακήρυξης καθώς όλα απέβησαν άγονα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχτηκε το πρακτικό της Επιτροπής και εκκίνησε τη διαδικασία ματαίωσης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας ζητώντας τη γνώμη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α της παρ.1 του 

άρθρου 106 του Ν.4412/16. 

 

Β’ ΦΑΣΗ 
Λαμβανομένων υπόψη:  

        Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI EFSTRATIOU 

        Ημερομηνία: 2021.07.19 13:14:32 EEST   
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α) τη φύση των προς προμήθεια ειδών (υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης/λιπαντικά) η ανάγκη 

προμήθειας των οποίων κρίνεται ως άμεση και επιτακτική για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 

του φορέα μας,  

β) το γεγονός ότι οι υπάρχουσες συμβάσεις λήγουν στις 31.07.2021 και ότι δεν τίθεται θέμα 

καθυστέρησης των διαδικασιών δεδομένου ότι ο φορέας μας έγκαιρα προέβη σε διενέργεια ανοικτής 

ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας κάτω των ορίων η οποία ωστόσο απέβη άγονη για όλα τα 

Τμήματα της αρχικής διακήρυξης,  

γ) το γεγονός ότι ο φορέας μας δεν έχει προμηθευτεί λιπαντικά για τα οχήματα-δίκυκλα-πλωτά μέσα 

που διαθέτει κατά το έτος 2021, συνεπώς η ανάγκη προμήθειάς τους κρίνεται άμεση και επιτακτική, 

δ) το γεγονός της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης που έχει προκληθεί από την 

εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19) και ειδικότερα της μεγάλης εξάπλωσης της μετάλλαξης «Δέλτα» 

στο νησί της Κρήτης τη δεδομένη χρονική περίοδο, με τη πιθανότητα επιβολής επιπρόσθετων έκτακτων 

περιοριστικών μέτρων ανάλογων αυτών που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν σε παρόμοια «συνθήκη», 

που επιτάσσουν γρήγορες και αποτελεσματικές ενέργειες εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής στην 

επιλογή και διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης για την προμήθεια ειδών όπως είναι τα καύσιμα, η 

ανάγκη προμήθειας των οποίων κρίνεται άμεση και επιτακτική για την ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία όλων των υπηρεσιών του φορέα μας μέσω της αδιάλειπτης κίνησης των υπηρεσιακών 

οχημάτων-δικύκλων-πλωτών μέσων της ΑΔΚ, 

ε) το γεγονός ότι οι Δασικές Υπηρεσίες της ΑΔΚ υλοποιούν στη παρούσα χρονική στιγμή το πρόγραμμα 

Δασοπροστασίας του οποίου η σημαντικότητα είναι μεγάλη καθώς σκοπεύει στην προστασία δασών, 

δασικών εκτάσεων, πανίδας και αγροτικού περιβάλλοντος από τους πάσης φύσεως κινδύνους που τα 

απειλούν, πρόληψη δασικών πυρκαγιών, στον έλεγχο της λαθροθηρίας, των καταπατήσεων και γενικά 

των δασικών ανομημάτων αλλά και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας, καθώς 

επίσης στη διενέργεια ελέγχων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών και της 

διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας. Η αποτελεσματική διεξαγωγή και υλοποίηση του ως άνω 

προγράμματος επιβάλλει την αδιάλειπτη και ομαλή κίνηση του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων 

των Δασικών Υπηρεσιών της ΑΔΚ και κατ’ επέκταση την άμεση προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 

καθώς και λιπαντικών για τις ανάγκες των εν λόγω οχημάτων, 

 

η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες: 

 

α) επανασχεδιάζει την εν θέματι Δημόσια Σύμβαση αυξάνοντας τα Τμήματα και επιμερίζοντας τα 

ποσά του σχεδιασμού της προηγούμενης Διακήρυξης αντίστοιχα στα νέα Τμήματα, χωρίς να τελείται 

υπέρβαση της συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης εκάστου έτους (2021+2022) καθώς και της αρχικής 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της αρχικής Διακήρυξης,  

Κατά τον επανασχεδιασμό και την κατάρτιση της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπόψη: 

i) τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν μεταξύ του Τμήματός μας και  του συνόλου των 

συνεργαζόμενων προμηθευτών για όλα τα Τμήματα της παρούσας μελέτης, καθώς και με το σύνολο 

των δασικών υπηρεσιών της ΑΔΚ, 

ii) το γεγονός ότι μέχρι να τελεσφορήσει η ανοικτή διαδικασία και να αναδειχθούν προμηθευτές 

(τουλάχιστον μέχρι 15/08/2021) δεν δύναται να εφοδιάζεται με καύσιμα ο στόλος της ΑΔΚ,  

iii) το γεγονός ότι η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι μεγάλο μέρος των Τμημάτων καταλήγουν σε 

άγονο αποτέλεσμα, ότι έπειτα διενεργείται προσφυγή σε διαπραγμάτευση (άρθ. 32 περίπτ. 2
α
) και πάλι 

έχει άγονα αποτελέσματα, οπότε ο φορέας μας καταλήγει στη διενέργεια απευθείας αναθέσεων για 

πολλά από τα προκηρυσσόμενα Τμήματα προκειμένου να αναδειχθούν προμηθευτές και να 

καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της ΑΔΚ, 

iv) τη δυνατότητα που παρέχει ο ν.4412/2016 με τη χρήση της παρέκκλισης της παρ.10 του άρθρου 6 

και την κατευθυντήρια οδηγία 25/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

 

β) επιλέγει να εφαρμόσει την παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, 

ακολουθώντας τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 25/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ.  Συγκεκριμένα με τη 

παρέκκλιση θα ανατεθούν : i) τα Τμήματα των λιπαντικών ήτοι Τμήματα 11, 12, 13, 14, ii) τα Τμήματα 4 

(Καστελίου) και 9 (Σητείας),  iii) τα Τμήματα 16 (Ρέθυμνο-α΄δίμηνο), 17 (Χανιά-α΄δίμηνο), 15 (Ηράκλειο-

ένας μήνας) και τέλος 18 (Άγ.Νικόλαος/Νεάπολη- ένας μήνας) για όλους τους λόγους που αναφέρονται 
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στην παρούσα μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχ/σης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης 

Οικονομικού της ΑΔΚ,  

γ)  θα διενεργήσει εκ νέου ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων) για προμήθεια υγρών 

καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα Τμήματα 1 (Ηράκλειο), 2 (Μοίρες), 3 (Πύργος), 5 (Βιάννος), 6 

(Ρέθυμνο), 7 (Χανιά), 8 (Άγ.Νικόλαος/Νεάπολη), 10 (Ιεράπετρα).   

Επισημαίνεται ότι, για όλους τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, η Αναθέτουσα Αρχή θα κάνει 

χρήση της «επισπευσμένης διαδικασίας» και της συντετμημένης προθεσμίας της ανοικτής διαδικασίας 

(των 10 ημερών) της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθούν όσα αναφέρονται στη σελ. 24 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

27/2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ: «...7)  Συστάσεις, από άποψη σκοπιμότητας, για επανάληψη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας στο σύνολό της ή για τα τμήματα που κατέστησαν άγονα, ενδεχομένως 
και με περαιτέρω υποδιαίρεση σε τμήματα ανά είδος.  Ενδεικτικά, μειοψηφία  στις  Δ2  και Δ73/2020  

γνώμες  της  Αρχής,  όπου  για λόγους χρηστής  δημοσιονομικής  διοίκησης  και  διαφάνειας,  εφόσον  

το  αίτημα  παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για προσφυγή στη διαπραγμάτευση αφορούσε  σε 

ετήσιες, προβλέψιμες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σημαντικού οικονομικού αντικειμένου, 

διατυπώθηκαν συστάσεις για επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας στο σύνολό της ή για τα 

τμήματα που κατέστησαν άγονα, ενδεχομένως και με περαιτέρω υποδιαίρεση σε τμήματα ανά είδος, 

αντί για την επιλεγείσα από την αναθέτουσα αρχή προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης». 

 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

της τιμής.  Συγκεκριμένα : 

 

 Για τη ΟΜΑΔΑ Α – ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης): 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων κίνησης και του πετρελαίου 
θέρμανσης, ανά περιοχή, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Καθημερινό Δελτίο 
Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή της Περιφέρειας 
Κρήτης (και είναι αντίστοιχο της ποιότητας και κάθε άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματός του).  
 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 
Κριτήριο Ανάθεσης ορίζεται η συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι με βάση το 
σύνολο της οικονομικής προσφοράς (του εντύπου «Οικονομική Προσφορά») για κάθε Τμήμα της 
ΟΜΑΔΑΣ Β. 
 

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

5. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ σε ΤΜΗΜΑΤΑ:   

Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε περαιτέρω υποδιαίρεση των αρχικών Τμημάτων και εν τέλει η εν θέματι 

Δημόσια Σύμβαση υποδιαιρείται σε συνολικά δεκαοκτώ (18) Τμήματα. 

Στον Πίνακα  του Παραρτήματος Ι της παρούσας μελέτης παρατίθενται όλα τα Τμήματα και η επιλεγόμενη, 

από την Αναθέτουσα Αρχή, διαδικασία ανάθεσης. 
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6. CPV Δημόσιας Σύμβασης:    

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - CPV 

ΕΙΔΟΣ CPV 

Αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4 

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 

Λιπαντικά 09211000-1 

 

 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα ΙΙI της παρούσας μελέτης, με την οποία θα βεβαιώνεται: 

4. Η ποιότητα των καυσίμων: Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού 

Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 

 

5. Η τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-

2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β’/2-11-2018) Υπουργική 

Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και 

ισχύει. 

 

6. Η επάρκεια των καυσίμων: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα 

καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του/των Τμήματος/Τμημάτων 

για το/α οποίο/α γίνεται η προσφορά. 

 

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να 

ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωσης της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια 

καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους [σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016 διαδικασία].  Ειδικότερα, αν τα  υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων 

πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου 

Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και που αναφέρονται στο Παράρτημα IΙΙ-

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας μελέτης ως εξής: 

 

1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και 

χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ.467/2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

1531/Β’/16-10-2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου και πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή 

ισχύει. 

2. Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ'αρ. 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β'/ 

28.12.2016 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 241/Β'/2-2-2017) - «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 

(DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», Κ.Υ.Α. υπ' αρ. 

355/2000 (ΦΕΚ 410/Β' /11-4-2001) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης» και υπ’ 

αρ.514/2004 (ΦΕΚ 1490/ Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης-προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου»]. 

3. Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και να πληροί τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ’αρ.147/2015 (ΦΕΚ 293/Β’/12-2-2016) «Καύσιμα Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη Βενζίνη-
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Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και υπ’ αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β’/21-5-2015) «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ»]. 

 

Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πρέπει να είναι συμβατά με 

τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α' /2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις", της Κ.Υ.Α. με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/ Β'/29-2-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 77/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β’/28-12-

2016) και ισχύει καθώς και την Κ.Υ.Α. με αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β'/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 

 

4. Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στα παρακάτω: 

α. Εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία: 
 Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα 

τα κάτωθι άρθρα: · Άρθρο 44: «Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής 

καύσεως» · Άρθρο 70: «Τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης ορυκτελαίων, 

ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων κ.λπ.» σε συνάρτηση 

με το Άρθρο 9 για όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. ·Άρθρο 320: 

«Υποχρεώσεις λιανοπωλητών ελαιολιπαντικών»  

 Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου 

των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης».  

 K.Y.A. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (∆ιορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570Β �/29-6-95): «Προδιαγραφές 

βαλβολινών». 

 Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

 

β. Τα λιπαντικά πρέπει να είναι 100% πρωτογενή (μη αναγεννημένα ορυκτέλαια). 
γ. Τα προϊόντα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και 

πρέπει να διέπονται από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς ώστε να αποτρέπουν την 

πρόκληση κινδύνων της ανθρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων.  Θα είναι 

υψηλής αντοχής, με υψηλή διάρκεια ζωής. 

δ. Κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα 

διεθνή standards, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία στις 

συνθήκες της χώρας μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

ε. Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο Ανάδοχος θα 

υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το αντικαταστήσει με άλλο 

όμοιο. 

στ. Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των 

εργοστασίων κατασκευής, από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά, 

καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά. Όλα τα 

στοιχεία και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, prospectus 

κλπ.) θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα και σε καμία περίπτωση το πλήθος και η έκταση των 

στοιχείων και των πληροφοριών δεν θα είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες που τυχόν υπάρχουν σε 

ξένη γλώσσα. 

Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες δεν προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής προσφορών 

της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, ωστόσο αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του Αναδόχου να 

παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, μόνο εάν και εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια για την 
προμήθεια υπηρεσία κατά την εκτέλεση της σύμβασης, προκειμένου να αποδείξει την 
καταλληλότητα οιουδήποτε εξ αυτών των ειδών. 

ζ. Εναρμόνιση με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όλα τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Προς απόδειξη των ανωτέρω: 
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α) τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες. Επιπρόσθετα, οι συσκευασίες των λιπαντικών θα 

αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του περιεχομένου. 

β) Οι κατασκευαστές των ειδών είναι πιστοποιημένοι κατά ISO. 

 

Οι τύποι των υπό προμήθεια λιπαντικών ανά Τμήμα, έχουν ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Λάδι για κινητήρα Δικύκλου 10W/40 

Λάδι για κινητήρα Δικύκλου 20W/50 

Λάδι για κινητήρα Δικύκλου 5W/30 

Λάδι για κινητήρα Δικύκλου 5W/40 

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 10W-40 

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 20W-50 

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 5W-30 

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 15W-40 

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 5W-50 

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel 0W/40 

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel 10W/40 

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel 5W/30 

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel Σκάφους 10W/40 

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel Σκάφους 20W/50 

Βαλβολίνη  75W/80 

Βαλβολίνες Κιβωτίου Ταχυτήτων SEA90 

Βαλβολίνη  80W/90 Ειδική Εμπρός Διαφορικού 

Βαλβολίνη  80W/90 

Βαλβολίνη Σασμάν 75W/90 

Λάδι υδραυλικών συστημάτων SAE 10W 

Υγρά Φρένων DOT 4 

Λάδι υδραυλικών συστημάτων SAE 30W 

Λάδι υδραυλικών συστημάτων SAE 68W 

Υγρά Φρένων DOT 5.1 

Γράσσο Αλυσίδας   

Γράσσο Ρουλεμάν Λιθίου   

Γράσσο Σιλικόνης  

AD Blue (Πρόσθετο για σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης) 

Βελτιωτικό Λαδιού Πετρελαιοκινητήρα  

Ενισχυτικό Λαδιών  

Αντιψυκτικό Υγρό  G11 

Αντιψυκτικό Υγρό  G12 

Αντιψυκτικό Υγρό G13 

Αντιψυκτικό Υγρό Paraflu 

 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ παρατίθενται πίνακες συμμόρφωσης που θα πρέπει να 
συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα ως εξής: 

Α) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης) υποχρεούνται να 

καταθέσουν με την Τεχνική τους Προσφορά το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ στη περίπτωση 

που το προσφερόμενο είδος είναι Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης ή/και το ΦΥΛΛΟ 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος είναι πετρέλαιο 

θέρμανσης. 

Β) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  για ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ υποχρεούνται να καταθέσουν με την Τεχνική τους 

Προσφορά το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.  

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. 

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός  Προϋπολογισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης των  οικονομικών ετών 2021 και 2022.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα έτη 2021 -2022  ανέρχεται στο ποσό των 172.159,39€ (με Φ.Π.Α.) 
ήτοι 138.838,22€ (χωρίς Φ.Π.Α.).  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τον επανασχεδιασμό της εν θέματι δημόσιας σύμβασης διενεργήθηκαν μεταβολές σε 

σχέση με την αρχική διακήρυξη στα αριθμητικά δεδομένα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και κατ’ 

επέκταση στις συνολικές εκτιμώμενες αξίες των Τμημάτων που εντάχθηκαν στην νέα διαγωνιστική 

διαδικασία. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Είδος Προμήθειας Διαδικασία Ανάθεσης 

Εκτιμώμενη 
Δαπάνη  

(με Φ.Π.Α.) 
Έτος 2021 

Εκτιμώμενη 
Δαπάνη  

(με Φ.Π.Α.) 
Έτος 2022 

Συνολική 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
(με Φ.Π.Α.) 

[2021+2022] 

Υγρά καύσιμα 
κίνησης και 
θέρμανσης 

Απευθείας Αναθέσεις 

(παρέκκλιση) 
13.329,95€ 8.099,60€ 21.429,55€ 

Υγρά καύσιμα 
κίνησης και 
θέρμανσης 

Νέος Ανοικτός 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

(κάτω των ορίων) 

33.131,28€ 104.598,56€ 137.729,84€ 

Λιπαντικά 
Απευθείας Αναθέσεις 

(παρέκκλιση) 
3.790,00€ 9.210,00€ 13.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΑ 50.251,23€ 121.908,16€ 172.159,39€ 

 

Ποσότητες και Προϋπολογισθείσα αξία ανά Τμήμα 
Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας μελέτης παρατίθενται οι κάτωθι Πίνακες: 

 

 Εφαρμογή παρέκκλισης της παρ.10 του άρθ.6: 

 Πίνακας Ι – Τμήματα και Αξίες ανά έτος και συνολικά 

 Πίνακας II – Αναλυτικός Προϋπολογισμός Λιπαντικών 

 

 Διενέργεια νέας ανοικτής διαδικασίας (κάτω  των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 

 Πίνακας ΙΙΙ – Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης (Τμήματα-Ποσότητες-Αξίες) 

 Πίνακας ΙV – Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης έτους 2021 

 Πίνακας V – Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης έτους 2022 

[οι ως άνω Πίνακες θα ενταχθούν στη νέα Διακήρυξη] 

 

 

Επισημαίνεται ότι: 
 

α) οι ζητούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.  Σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν 

επιβάλλουν την προμήθεια ολόκληρων των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων ο Ανάδοχος δε δικαιούται να 

αξιώσει αποζημίωση, 
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β) οι ποσότητες κατά είδος, μπορεί να διαφοροποιούνται και θα αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προ 

εκτιμώμενης αξίας η οποία δεν μπορεί να μεταβληθεί. 

 

β) σε περίπτωση μείωσης των τιμών των καυσίμων και αυξημένων αναγκών είναι δυνατόν να αυξηθούν οι 

ποσότητες μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του κάθε είδους, χωρίς όμως την υπέρβασή του. 

 
 
Στο Παράρτημα ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ παρατίθενται δύο [2] έντυπα οικονομικής 

προσφοράς που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα ως εξής: 

Α) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης) υποχρεούνται να 

καταθέσουν με την Τεχνική τους Προσφορά το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ στη 

περίπτωση που το προσφερόμενο είδος είναι Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης ή/και πετρέλαιο 

θέρμανσης.  

Β) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  για ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ υποχρεούνται να καταθέσουν το ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.  

 

Οι λοιποί όροι θα αποτυπωθούν τόσο στις σχετικές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για τα 

Τμήματα 4,9,11,12,13,14,15,16,17,18) όσο και στη νέα Διακήρυξη που θα καταρτιστεί για τα λοιπά Τμήματα 

(1,2,3,5,6,7,8,10). 

 
 
 

Ο Συντάκτης                        ΜΕΣ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 
Διαχ/σης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων 

 
Αργυροπούλου Ευφροσύνη 
 

   Ειρήνη Ευστρατίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  
  

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης και θέρμανσης) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021-2022 
  

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4412/2016, όπως  ισχύει 
  

Ανώτατο όριο για παρέκκλιση: 172.159,39€ x 20% = 34.431,88€ 
       

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
      

   

2021 2022 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΜΗΜΑ Περιγραφή Τμήματος-Είδος Προμήθειας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(με Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(με Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(με Φ.Π.Α.) 

1 
Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πόλης Ηρακλείου 
Ν.Ηρακλείου 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
    10.623,41 €      13.173,03 €  30.401,21 € 37.697,50 € 41.024,62 € 50.870,53 € 

2 Υγρά καύσιμα κίνησης Μοιρών Ν.Ηρακλείου 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
       1.469,92 €        1.822,70 €  5.144,72 € 6.379,45 € 6.614,64 € 8.202,15 € 

3 Υγρά καύσιμα κίνησης Πύργου Ν.Ηρακλείου 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
          801,77 €            994,20 €  4.409,76 € 5.468,10 € 5.211,53 € 6.462,30 € 

4 Υγρά καύσιμα κίνησης Καστελίου Ν.Ηρακλείου 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

       2.202,14 €        2.730,66 €  3.741,61 € 4.639,60 € 5.943,76 € 7.370,26 € 

5 Υγρά καύσιμα κίνησης Βιάννου Ν.Ηρακλείου 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
          637,32 €            790,27 €  2.212,90 € 2.744,00 € 2.850,22 € 3.534,27 € 

6 Υγρά καύσιμα κίνησης Ν.Ρεθύμνου 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
       2.858,73 €        3.544,83 €  11.968,55 € 14.841,00 € 14.827,28 € 18.385,83 € 

7 Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Ν.Χανίων 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
       5.004,77 €        6.205,91 €  19.235,00 € 23.851,40 € 24.239,77 € 30.057,31 € 

8 
Υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Αγ.Νικολάου 
και Νεάπολης Ν.Λασιθίου 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
       3.282,66 €        4.070,50 €  7.634,77 € 9.467,12 € 10.917,44 € 13.537,62 € 

9 Υγρά καύσιμα κίνησης Σητείας Ν.Λασιθίου 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

       1.934,25 €        2.398,47 €  2.790,32 € 3.460,00 € 4.724,57 € 5.858,47 € 

10 Υγρά καύσιμα κίνησης Ιεράπετρας Ν.Λασιθίου 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
       2.040,19 €        2.529,84 €  3.346,77 € 4.150,00 € 5.386,97 € 6.679,84 € 

11 Λιπαντικά Ν.Ηρακλείου 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

       1.128,95 €        1.399,90 €  2.750,08 € 3.410,10 € 3.879,03 € 4.810,00 € 

12 Λιπαντικά Ν.Χανίων 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

          764,11 €            947,50 €  1.856,85 € 2.302,50 € 2.620,97 € 3.250,00 € 
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13 Λιπαντικά Ν.Ρεθύμνου 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

          764,11 €            947,50 €  1.856,85 € 2.302,50 € 2.620,97 € 3.250,00 € 

14 Λιπαντικά Ν.Λασιθίου 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

          399,27 €            495,10 €  963,63 € 1.194,90 € 1.362,90 € 1.690,00 € 

15 Υγρά καύσιμα κίνησης πόλης Ηρακλείου Ν.Ηρακλείου-1ος μηνός 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

(παρέκκλιση ένας μήνας) 
       1.361,68 €        1.688,49 €  0,00 € 0,00 € 1.361,68 € 1.688,49 € 

16 Υγρά καύσιμα κίνησης Ν.Ρεθύμνου-Α' Δίμηνο 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

(παρέκκλιση το α΄δίμηνο) 
       1.929,56 €        2.392,65 €  0,00 € 0,00 € 1.929,56 € 2.392,65 € 

17 Υγρά καύσιμα κίνησης Ν. Χανίων-Α΄Δίμηνο 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

(παρέκκλιση το α΄δίμηνο) 
       2.987,48 €        3.704,48 €  0,00 € 0,00 € 2.987,48 € 3.704,48 € 

18 Υγρά καύσιμα κίνησης Αγ.Νικολάου- 1ος μηνός 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

(παρέκκλιση για ένα μήνα) 
          334,84 €            415,20 €  0,00 € 0,00 € 334,84 € 415,20 € 

            50.231,22 €    121.928,17 €   172.159,39 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης και θέρμανσης) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021-2022 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4412/2016, όπως  ισχύει 

Ανώτατο όριο για παρέκκλιση: 172.159,39€ x 20% = 34.431,88€ 

2021 2022 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
Περιγραφή Τμήματος-Είδος 

Προμήθειας 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(με Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(με Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(με Φ.Π.Α.) 

4 
Υγρά καύσιμα κίνησης Καστελίου 
Ν.Ηρακλείου 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

(παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

       2.202,14 €        2.730,66 €  3.741,61 € 4.639,60 € 5.943,76 € 7.370,26 € 

9 
Υγρά καύσιμα κίνησης Σητείας 
Ν.Λασιθίου 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

(παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

       1.934,25 €        2.398,47 €  2.790,32 € 3.460,00 € 4.724,57 € 5.858,47 € 

11 Λιπαντικά Ν.Ηρακλείου 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

(παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

       1.128,95 €        1.399,90 €  2.750,08 € 3.410,10 € 3.879,03 € 4.810,00 € 

12 Λιπαντικά Ν.Χανίων 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

(παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

          764,11 €            947,50 €  1.856,85 € 2.302,50 € 2.620,97 € 3.250,00 € 

13 Λιπαντικά Ν.Ρεθύμνου 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

(παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

          764,11 €            947,50 €  1.856,85 € 2.302,50 € 2.620,97 € 3.250,00 € 

14 Λιπαντικά Ν.Λασιθίου 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

(παρέκκλιση) 

σύνολο εκτιμώμενης δαπάνης 

Τμήματος 

          399,27 €            495,10 €  963,63 € 1.194,90 € 1.362,90 € 1.690,00 € 
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15 
Υγρά καύσιμα κίνησης πόλης 
Ηρακλείου Ν.Ηρακλείου-1ας μήνας 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

(παρέκκλιση για κάλυψη 

αναγκών οχημάτων Δ/νσης 

Δασών πόλης Ηρακλείου έως 

31/08/2021) 

       1.361,68 €        1.688,49 €  0,00 € 0,00 € 1.361,68 € 1.688,49 € 

16 
Υγρά καύσιμα κίνησης Ν.Ρεθύμνου-
Α' Δίμηνο 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

(παρέκκλιση το α΄δίμηνο) 
       1.929,56 €        2.392,65 €  0,00 € 0,00 € 1.929,56 € 2.392,65 € 

17 
Υγρά καύσιμα κίνησης Ν. Χανίων-
Α΄Δίμηνο 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

(παρέκκλιση το α΄δίμηνο) 
       2.987,48 €        3.704,48 €  0,00 € 0,00 € 2.987,48 € 3.704,48 € 

18 
Υγρά καύσιμα κίνησης Αγ.Νικολάου- 
1ας μήνας 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

(παρέκκλιση για ένα μήνα) 
          334,84 €            415,20 €  0,00 € 0,00 € 334,84 € 415,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ με εφαρμογή της ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ( < 34.431,88€)     13.806,41 €      17.119,95 €  13.959,35 € 17.309,60 €   34.429,55 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4412/2016: 

1η Προϋπόθεση: Σύμφωνα με τη σελ. 18 της Οδηγίας 25/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ: "Προηγούμενη υποδιαίρεση της σύμβασης σε Τμήματα" -> Η εν θέματι δημόσια σύμβαση υποδιαιρείται σε 18 
"μεμονωμένα" Τμήματα. 

2η Προϋπόθεση: Σύμφωνα με τη σελ. 23 της Οδηγίας 25/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ: "...Το/ τα  τμήμα/ τα,  το/ τα οποίο/  α, πρόκειται  να  εξαιρεθεί/ ούν από  την ενιαία διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να 
έχει/ουν, έκαστο αυτών, εκτιμώμενη αξία μικρότερη των 80.000,00 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών".  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σελ. 16 της ίδιας Οδηγίας :"...Ειδικά  για τις 
περιπτώσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών, κάτω των ορίων, οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016, αρκεί ο έλεγχος πλήρωσης μόνον 
της μίας εκ των δύο προϋποθέσεων, ήτοι της μη υπέρβασης του 20%  της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων,  που πρόκειται να ανατεθούν, δοθέντος ότι το ποσοστό αυτό σε καμία περίπτωση δεν 
δύναται να αντιστοιχεί σε ποσό που υπερβαίνει το όριο των 80.000,00 ευρώ".  Στην εν θέματι δημόσια σύμβαση πληρούται η εν λόγω προϋπόθεση. 

3η Προϋπόθεση: Σύμφωνα με τη σελ. 24 της Οδηγίας 25/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ: "...Η συνολική αξία των τμημάτων (ενός ή περισσοτέρων επιμέρους τμημάτων) που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη προμήθεια ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών, 
ήτοι του συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης". 
Στη παρούσα δημόσια σύμβαση πληρούται η εν λόγω προϋπόθεση ως εξής: 172.159,39€ (συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης) x 20% = 34.431,88€. 
Τα μεμονωμένα Τμήματα του ως άνωθι Πίνακα έχουν συνολική προϋπολογιζόμενη αξία ίση με το ποσό των 34.429,55€ < 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης (34.431,88€). 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει να εφαρμόσει την παρέκκλιση κατά τον τρόπο που ορίζεται στην ενότητα "Β.6.1  Κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας ανάθεσης και πριν από την δημοσίευση της 
σχετικής προκήρυξης" της σελίδας 33 της Οδηγίας 25/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς εκτιμάται ότι εκπληρώνει με τον  καλύτερο  δυνατό τρόπο  τον  σκοπό  της  διάταξης  και,  ως  εκ  τούτου,  προκρίνεται   
έναντι  της εφαρμογής της σε μεταγενέστερο χρόνο.  
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Γενική Επισήμανση:  Λαμβάνοντας υπόψη: α) τη φύση των προς προμήθεια ειδών (υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης/λιπαντικά) η ανάγκη προμήθειας των οποίων κρίνεται ως άμεση και επιτακτική 

για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα μας, β) το γεγονός ότι οι υπάρχουσες συμβάσεις λήγουν στις 31.07.2021 και ότι δεν τίθεται θέμα καθυστέρησης των διαδικασιών δεδομένου ότι ο 

φορέας μας έγκαιρα προέβη σε διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας κάτω των ορίων η οποία ωστόσο απέβη άγονη για όλα τα Τμήματα της αρχικής διακήρυξης, γ) το γεγονός ότι 

ο φορέας μας δεν έχει προμηθευτεί λιπαντικά για τα οχήματα-δίκυκλα-πλωτά μέσα που διαθέτει κατά το έτος 2021 και η ανάγκη προμήθειάς τους κρίνεται άμεση και επιτακτική 

η Αναθέτουσα Αρχή: α) επανασχεδιάζει την εν θέματι Δημόσια Σύμβαση αυξάνοντας τα Τμήματα και επιμερίζοντας τα ποσά του σχεδιασμού της προηγούμενης Διακήρυξης αντίστοιχα στα νέα Τμήματα, 

χωρίς να τελείται υπέρβαση της συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης εκάστου έτους (2021+2022) καθώς και της αρχικής συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της αρχικής Διακήρυξης, β) επιλέγει να 

εφαρμόσει την παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, ακολουθώντας τις οδηγίες της Κατευθηντήριας Οδηγίας 25/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ.  Συγκεκριμένα με τη παρέκκλιση θα 

ανατεθούν : i) τα Τμήματα των λιπαντικών ήτοι Τμήματα 11, 12, 13, 14, ii) τα Τμήματα 4 (Καστελίου) και 9 (Σητείας),  iii) τα Τμήματα 16 (Ρέθυμνο-α΄δίμηνο), 17 (Χανιά-α΄δίμηνο), 15 (Ηράκλειο-ένας μήνας) 

και τέλος 18(Άγ.Νικόλαος/Νεάπολη- ένας μήνας) για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην με ημερομηνία 16/07/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχ/σης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της 

Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ, γ)  θα διενεργήσει εκ νέου επισπευσμένη (10 ημερών) ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα 

Τμήματα 1 (Ηράκλειο), 2 (Μοίρες), 3 (Πύργος), 5 (Βιάννος), 6 (Ρέθυμνο), 7 (Χανιά), 8 (Άγ.Νικόλαος/Νεάπολη), 10 (Ιεράπετρα).  

Αιτιολόγηση επιλογής εκ νέου ανοικτής διαδικασίας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 

Σύμφωνα με τη σελ. 24 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 27/2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ: "...7)  Συστάσεις, από άποψη σκοπιμότητας, για επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας στο σύνολό της ή για τα τμήματα 

που κατέστησαν άγονα, ενδεχομένως και με περαιτέρω υποδιαίρεση σε τμήματα ανά είδος.  Ενδεικτικά, μειοψηφία  στις  Δ2  και Δ73/2020  γνώμες  της  Αρχής,  όπου  για λόγους χρηστής  
δημοσιονομικής  διοίκησης  και  διαφάνειας,  εφόσον  το  αίτημα  παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για προσφυγή στη διαπραγμάτευση αφορούσε  σε ετήσιες, προβλέψιμες, πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, σημαντικού οικονομικού αντικειμένου, διατυπώθηκαν συστάσεις για επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας στο σύνολό της ή για τα τμήματα που κατέστησαν άγονα, ενδεχομένως και 
με περαιτέρω υποδιαίρεση σε τμήματα ανά είδος, αντί για την επιλεγείσα από την αναθέτουσα αρχή προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΣΥΝ.ΕΤΟΥΣ 
(με Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝ.ΕΤΟΥΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

2021 
(με Φ.Π.Α.) 

2021 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

2022 
(με Φ.Π.Α.) 

2022 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ        4.810,00 €         3.879,03 €       1.399,90 €       1.128,95 €          3.410,10 €      2.750,08 €  

ΤΜΗΜΑ 12 ΧΑΝΙΑ        3.250,00 €         2.620,97 €          947,50 €          764,11 €          2.302,50 €      1.856,85 €  

ΤΜΗΜΑ 13 ΡΕΘΥΜΝΟ         3.250,00 €         2.620,97 €          947,50 €          764,11 €          2.302,50 €      1.856,85 €  

ΤΜΗΜΑ 14 ΛΑΣΙΘΙ         1.690,00 €         1.362,90 €          495,10 €          399,27 €          1.194,90 €          963,63 €  

2022 με ΦΠΑ 12μ        9.210,00 €    71%       

2021 με ΦΠΑ 5μ        3.790,00 €    29%       

ΣΥΝΟΛΟ      13.000,00 €    3.790,00 €   9.210,00 €   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙIΙ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 2021 και 2022 (μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου) 
[τα δεδομένα αντλούνται αθροιστικά από τις καρτέλες "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021" & "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022"] 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΛΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΑΔΚ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΛΙΤΡΑ)  ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (€ με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ    
(€ με ΦΠΑ) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

1 Ηράκλειο 
    

ΣΥΝΟΛΟ     10.600              7.600           17.525     14.543,20 €      7.288,40 €   29.038,93 €        50.870,53 €  

1 Ηράκλειο 999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ       7.700                     -                      -       10.564,40 €                   -   €                  -   €    

1 Ηράκλειο 999.0300000 2410301001 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

      2.900                     -                      -          3.978,80 €                   -   €                  -   €    

1 Ηράκλειο 999.0200000 2410302001 ΔΑΣΙΚΕΣ              -                3.120                    -                      -   €      2.992,08 €                  -   €    

1 Ηράκλειο 999.0300000 2410302001 
ΙΚΑΡΟΥ & 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

             -                2.920                    -                      -   €      2.800,28 €                  -   €    

1 Ηράκλειο 999.0100000 2410302001 ΤΕΧΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ              -                1.560                    -                      -   €      1.496,04 €                  -   €    

1 Ηράκλειο 999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ              -                       -             10.730                    -   €                   -   €   17.779,61 €    

1 Ηράκλειο 999.0300000 2410301001 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

             -                       -               6.795                    -   €                   -   €   11.259,32 €    

2 Μοίρες      ΣΥΝΟΛΟ              -                       -               4.950                    -   €                   -   €      8.202,14 €          8.202,14 €  

2 Μοίρες  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ              -                       -               4.950                    -   €                   -   €      8.202,14 €    

3 Πύργος     ΣΥΝΟΛΟ              -                       -               3.900                    -   €                   -   €      6.462,30 €          6.462,30 €  

3 Πύργος 999.0200000 2410301001                -                       -               3.900                    -   €                   -   €      6.462,30 €    

5 Βιάννος     ΣΥΝΟΛΟ       2.576                     -                      -          3.534,27 €                   -   €                  -   €          3.534,27 €  

5 Βιάννος 999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ       2.576                     -                      -          3.534,27 €                   -   €                  -   €    

6 Ρέθυμνο      ΣΥΝΟΛΟ       4.240                     -               7.410        5.914,80 €                   -   €   12.471,03 €        18.385,83 €  

6 Ρέθυμνο  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ       4.240                     -                      -          5.914,80 €                   -   €                  -   €    

6 Ρέθυμνο  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ              -                       -               7.410                    -   €                   -   €   12.471,03 €    

7 Χανιά      ΣΥΝΟΛΟ       6.700              3.500           10.490        9.259,40 €      3.395,00 €   17.402,91 €        30.057,31 €  
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7 Χανιά  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ       6.700                     -                      -          9.259,40 €                   -   €                  -   €    

7 Χανιά  9990200000 2410302001 ΔΑΣΙΚΕΣ              -                3.500                    -                      -   €      3.395,00 €                  -   €    

7 Χανιά  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ              -                       -             10.490                    -   €                   -   €   17.402,91 €    

8 
Άγιος Νικόλαος 
/Νεάπολη      

ΣΥΝΟΛΟ       4.880              2.100             2.800        6.753,92 €      2.135,70 €      4.648,00 €        13.537,62 €  

8 
Άγιος Νικόλαος 
/Νεάπολη  

999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ       4.880                     -                      -          6.753,92 €                   -   €                  -   €    

8 
Άγιος Νικόλαος 
/Νεάπολη  

999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ              -                2.100                    -                      -   €      2.135,70 €                  -   €    

8 
Άγιος Νικόλαος 
/Νεάπολη  

999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ              -                       -               2.800                    -   €                   -   €      4.648,00 €    

10 Ιεράπετρα      ΣΥΝΟΛΟ              -                       -               4.024                    -   €                   -   €      6.679,84 €          6.679,84 €  

10 Ιεράπετρα  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ              -                       -               4.024                    -   €                   -   €      6.679,84 €    

  ΣΥΝΟΛΟ        
     28.996             13.200            51.099        40.005,59 €      12.819,10 €      84.905,16 €     137.729,84 €  

            ΑΡΘΡΟ 6 του Ν.4412/2016 - συνολική εκτιμώμενη αξία σε ετήσια βάση 
       Ελέγχθηκε το άρθρο 6 του ν.4412/2016 και δεν υπάρχει υπέρβαση του ορίου εκτέλεσης ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων (ήτοι 172.360€ ) εντός του έτους 2021 

 

ΑΛΕ ΕΙΔΟΣ 

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
2021 (πριν το 

σχεδιασμό της 
νέας 

σύμβασης) 

        

 

2410301001 
Αμόλυβδη βενζίνη 

Πετρέλαιο κίνησης 
59.515,84 € 

        

 

2410302001 Πετρέλαιο Θέρμανσης 6.559,88 € 

        

 

2410204001 
Λιπαντικά οχημάτων 

και δικύκλων 
0,00 € 

        

 

2410205001 Λιπαντικά σκαφών 0,00 € 

        

   

66.075,72 € 

        Υποσημειώσεις: 
          Ελήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι στοιχεία: 

         
α) "ΕΓΚΡΙΤΟΣ" - Συγκεντρωτική κατάσταση καταναλωθέντων λίτρων ανά Τμήμα κατά το έτος 2020, που μου χορηγήθηκε από την κα.Ευστρατίου στις 8.6.2021.  Τα 

στοιχεία αυτής της λίστας επεξεργάστηκαν αλλά προέκυψε ότι δεν ήταν έγκυρα οπότε αναπροσαρμόστηκαν για τον τελικό υπολογισμό του προϋπολογισμού. 
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β) "ΕΓΚΡΙΤΟΣ" - Αναλυτική κατάσταση καταναλωθέντων λίτρων/ανά καύσιμο/ανά μήνα/ανά Τμήμα, που χορηγήθηκε από την κα.Ευστρατίου στις 12.6.2021. 

Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν και τη βάση για τον υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους προμήθειας καυσίμων έτους 2022  καθώς και του έτους 2021. 

 
γ) Προϋπολογισμοί κόστους δαπάνης προμήθειας καυσίμων προηγούμενων διαγωνισμών της ΑΔΚ.  Έγινε σύγκριση των αριθμητικών δεδομένων γιατί η προηγούμενη 

χρονιά, λόγω κορωνοϊού δεν απεικονίζει την πραγματική κατανάλωση σε λίτρα των υπηρεσιακών μας οχημάτων υπό κανονικές συνθήκες, οπότε και επειδή το έτος 

2022 αναμένεται να είναι καλύτερη η κατάσταση στη Χώρα με τον covid οφείλαμε οι προβλέψεις μας να είναι κοντά σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας της 

υπηρεσίας μας. 

 δ) Αρχείο excel που επεξεργάστηκε ο κ.Χρηστάκης Στέλιος προκειμένου να γίνει διαχωρισμός των αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΚ σε λίτρα πετρελαίου θέρμανσης 

και τα οποία μου διαβιβάστηκαν στις 8.6.2021.  Τα αριθμητικά δεδομένα διενεργήθηκε μικρή προσαύξηση για το λόγο ότι ενδεχομένως η τιμή του πετρελαίου 

θέρμανσης να είναι μεγαλύτερη τον ερχόμενο χειμώνα, οπότε προβλέποντας περισσότερα λίτρα αυξάνονται οι πιστώσεις και θα μπορούμε να καλύψουμε πιθανή 

αύξηση της τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. 

 
ε) Το με ημερομηνία 8/6/2021 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της κας Μανιούδη με σκοπό την επαλήθευση του άρθρου 6 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 στ) Το 51029/05-05-2021 Δελτίο Επισκόπησης Τιμών [αμόλυβδη βενζίνη 95 και πετρέλαιο κίνησης] και το με ημερομηνία 07-06-2021 Δελτίο Επισκόπησης Τιμών 

[πετρέλαιο θέρμανσης] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  
(υπολογισμός έτους 2021)  εκτιμώμενο χρον.διάστημα: 01/08/2021 έως 31/12/2021 

[τα δεδομένα αντλούνται από την καρτέλα "ΚΑΥΣ_2021_new"] 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΛΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΑΔΚ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΛΙΤΡΑ)  ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (€ με ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ    
(€ με ΦΠΑ) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

1 Ηράκλειο     ΣΥΝΟΛΟ           2.300             2.800           4.425         3.155,60 €     2.685,20 €       7.332,23 €          13.173,03 €  

1 Ηράκλειο 999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ             1.600                    -                     -             2.195,20 €                  -   €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0300000 2410301001 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

               700                     -                     -                960,40 €                  -   €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0200000 2410302001 ΔΑΣΙΚΕΣ                  -                1.020                   -                        -   €          978,18 €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0300000 2410302001 
ΙΚΑΡΟΥ & 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

                 -                1.220                   -                        -   €       1.169,98 €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0100000 2410302001 ΤΕΧΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ                  -                   560                   -                        -   €          537,04 €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                  -                      -               2.730                      -   €                  -   €         4.523,61 €    

1 Ηράκλειο 999.0300000 2410301001 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

                 -                      -               1.695                      -   €                  -   €         2.808,62 €    

2 Μοίρες      ΣΥΝΟΛΟ                  -                      -             1.100                     -   €                  -   €       1.822,70 €            1.822,70 €  

2 Μοίρες  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                  -                      -               1.100                      -   €                  -   €         1.822,70 €    

3 Πύργος     ΣΥΝΟΛΟ                  -                      -                600                     -   €                  -   €          994,20 €                994,20 €  

3 Πύργος 999.0200000 2410301001                    -                      -                  600                      -   €                  -   €            994,20 €    

5 Βιάννος 
    

ΣΥΝΟΛΟ 
              

576    
                 -      -          790,27 €                  -   €                    -   €                790,27 €  

5 Βιάννος 999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                576                     -                     -                790,27 €                  -   €                    -   €    

6 Ρέθυμνο  
    

ΣΥΝΟΛΟ 
              

840    
                 -             1.410         1.171,80 €                  -   €       2.373,03 €            3.544,83 €  

6 Ρέθυμνο  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                840                     -                     -             1.171,80 €                  -   €                    -   €    

6 Ρέθυμνο  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                  -                      -               1.410                      -   €                  -   €         2.373,03 €    

7 Χανιά      ΣΥΝΟΛΟ           2.000             1.000           1.490         2.764,00 €        970,00 €       2.471,91 €            6.205,91 €  

7 Χανιά  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ             2.000                    -                     -             2.764,00 €                  -   €                    -   €    
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7 Χανιά  9990200000 2410302001 ΔΑΣΙΚΕΣ                  -                1.000                   -                        -   €          970,00 €                    -   €    

7 Χανιά  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                  -                      -               1.490                      -   €                  -   €         2.471,91 €    

8 
Άγιος Νικόλαος 
/Νεάπολη      

ΣΥΝΟΛΟ           1.800                900               400         2.491,20 €        915,30 €          664,00 €            4.070,50 €  

8 
Άγιος Νικόλαος 
/Νεάπολη  

999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ             1.800                    -                     -             2.491,20 €                  -   €                    -   €    

8 
Άγιος Νικόλαος 
/Νεάπολη  

999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                  -                   900                   -                        -   €          915,30 €                    -   €    

8 
Άγιος Νικόλαος 
/Νεάπολη  

999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                  -                      -                  400                      -   €                  -   €            664,00 €    

10 Ιεράπετρα      ΣΥΝΟΛΟ                  -                      -             1.524                     -   €                  -   €       2.529,84 €            2.529,84 €  

10 Ιεράπετρα  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                  -                      -               1.524                      -   €                  -   €         2.529,84 €    

  
ΣΥΝΟΛΟ            7.516             4.700        10.949      10.372,87 €     4.570,50 €     18.187,91 €  

        
33.131,28 €  
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ΠΙΝΑΚΑΣ V 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  2022 
(υπολογισμός σε ετήσια βάση 12 μηνών) 

[τα δεδομένα αντλούνται από την καρτέλα "ΚΑΥΣ_2022"] 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΛΕ 

  ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΛΙΤΡΑ)  ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (€ με ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ    
(€ με ΦΠΑ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΚ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

1 Ηράκλειο     ΣΥΝΟΛΟ         8.300            4.800          13.100       11.387,60 €     4.603,20 €     21.706,70 €               37.697,50 €  

1 Ηράκλειο 999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ           6.100                   -                     -             8.369,20 €                  -   €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0300000 2410301001 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

          2.200                   -                     -             3.018,40 €                  -   €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0200000 2410302001 ΔΑΣΙΚΕΣ                -                2.100                   -                        -   €       2.013,90 €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0300000 2410302001 
ΙΚΑΡΟΥ & 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

               -                1.700                   -                        -   €       1.630,30 €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0100000 2410302001 ΤΕΧΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ                -                1.000                   -                        -   €          959,00 €                    -   €    

1 Ηράκλειο 999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                -                     -                8.000                      -   €                  -   €       13.256,00 €    

1 Ηράκλειο 999.0300000 2410301001 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

               -                     -                5.100                      -   €                  -   €         8.450,70 €    

2 Μοίρες      ΣΥΝΟΛΟ  -   -          3.850                      -   €                  -   €       6.379,44 €                  6.379,44 €  

2 Μοίρες  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                -                     -                3.850                      -   €                  -   €         6.379,44 €    

3 Πύργος     ΣΥΝΟΛΟ                -                    -              3.300                      -   €                  -   €       5.468,10 €                  5.468,10 €  

3 Πύργος 999.0200000 2410301001                  -                     -                3.300                      -   €                  -   €         5.468,10 €    

5 Βιάννος     ΣΥΝΟΛΟ         2.000                   -       -       2.744,00 €                  -   €   -                  2.744,00 €  

5 Βιάννος 999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ           2.000                   -                     -             2.744,00 €                  -   €                    -   €    

6 Ρέθυμνο      ΣΥΝΟΛΟ         3.400                   -              6.000         4.743,00 €                  -   €     10.098,00 €               14.841,00 €  

6 Ρέθυμνο  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ           3.400                   -                     -             4.743,00 €                  -   €                    -   €    

6 Ρέθυμνο  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                -                     -                6.000                      -   €                  -   €       10.098,00 €    

7 Χανιά      ΣΥΝΟΛΟ         4.700            2.500            9.000         6.495,40 €     2.425,00 €     14.931,00 €               23.851,40 €  

7 Χανιά  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ           4.700                   -                     -             6.495,40 €                  -   €                    -   €    

7 Χανιά  9990200000 2410302001 ΔΑΣΙΚΕΣ                -                2.500                   -                        -   €       2.425,00 €                    -   €    
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7 Χανιά  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                -                     -                9.000                      -   €                  -   €       14.931,00 €    

8 
Άγιος 
Νικόλαος 
/Νεάπολη      

ΣΥΝΟΛΟ         3.080            1.200            2.400         4.262,72 €     1.220,40 €       3.984,00 €                  9.467,12 €  

8 
Άγιος 
Νικόλαος 
/Νεάπολη  

999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ           3.080                   -                     -             4.262,72 €                  -   €                    -   €    

8 
Άγιος 
Νικόλαος 
/Νεάπολη  

999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                -                1.200                   -                        -   €       1.220,40 €                    -   €    

8 
Άγιος 
Νικόλαος 
/Νεάπολη  

999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                -                     -                2.400                      -   €                  -   €         3.984,00 €    

10 Ιεράπετρα      ΣΥΝΟΛΟ                -                    -              2.500                      -   €                  -   €       4.150,00 €                  4.150,00 €  

10 Ιεράπετρα  999.0200000 2410301001 ΔΑΣΙΚΕΣ                -                     -                2.500                      -   €                  -   €         4.150,00 €    

  
ΣΥΝΟΛΟ        21.480            8.500          40.150       29.632,72 €     8.248,60 €     66.717,25 €       104.598,56 €  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
  ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης ή/και της νέας Διακήρυξης) 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(Αμόλυβδη Βενζίνη – Πετρέλαιο Κίνησης) 

                 ΤΜΗΜΑ ή ΤΜΗΜΑΤΑ    
για  το/α  οποίο/α  υποβάλλω  προσφορά:………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL  

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ.  (Νόμιμου Εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

Ο υπογράφων   …………..(Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.)
30

…………..
       

με την ιδιότητα του νόμιμου 

εκπροσώπου και αναφορικά με την εν θέματι διαδικασία ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη/πετρέλαιο κίνησης) για το έτος 2021 και το έτος 2022 (μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου), υποβάλλω την παρακάτω τεχνική προσφορά και δηλώνω 

την πλήρη αποδοχή (χωρίς όρους και αιρέσεις)  και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως προσδιορίζονται παρακάτω αλλά και στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
1.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων 

ίσο με 95 (RON95) και να πληροί τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ’αρ.147/2015 (ΦΕΚ 293/Β’/12-2-

2016) «Καύσιμα Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη Βενζίνη-Απαιτήσεις και 

Μέθοδοι Δοκιμών» και υπ’ αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β’/21-5-2015) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ»].  

ΝΑΙ 

    

                                                           
30

   Προσαρμόζεται κατά περίπτωση: 1)  Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: «Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.) και αναφορικά με την εν 

θέματι διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια …………….………»,   2) Σε περίπτωση ένωσης κλπ.: «Οι υπογράφοντες  1. (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.), 2. 

(.), 3. (.) […]  με την ιδιότητα μας ως νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων: 1. (Επωνυμία και νομική μορφή, έδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 3. (.) […], που 

δυνάμει του από [….] συμφωνητικού συνέστησαν ένωση για τη συμμετοχή τους στην εν θέματι διαδικασία ανάθεσης  για την προμήθεια ………»,   όπως αυτή 

περιγράφεται στην με (ΑΔΑΜ: ………………………………) Διακήρυξης, υποβάλλουμε την παρακάτω προσφορά: […]» 
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2 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις [Κ.Υ.Α. υπ'αρ. 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β'/ 

28.12.2016 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 241/Β'/2-2-2017) - 

«Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», Κ.Υ.Α. υπ' 

αρ. 355/2000 (ΦΕΚ 410/Β' /11-4-2001) «Προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης» και υπ’ αρ.514/2004 (ΦΕΚ 

1490/ Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης-

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»]. 

ΝΑΙ 

    

3 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης  (αμόλυβδη βενζίνη και 
πετρέλαιο κίνησης) πρέπει να είναι συμβατά με τις διατάξεις του 

ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α'/2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις", της Κ.Υ.Α. με αρ. 316/2010 

(ΦΕΚ 501/Β'/29-2-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την 

Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 

77/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β’/28-12-2016) και ισχύει καθώς και την 

Κ.Υ.Α. με αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β'/21-5-2015) «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς 

την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 

ΝΑΙ 

    

  2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και 

Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-

08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β’/2-11-

2018) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 

(Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και ισχύει. 

ΝΑΙ 

    

  3.  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή 

ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει, ανά πάσα 

στιγμή, τις ανάγκες του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/α 

οποίο/α γίνεται η προσφορά. 

ΝΑΙ 

    

 
 

 Τόπος, Ημερομηνία 
Για τον προσφέροντα 

 

 

Υπογραφή-Σφραγίδα 

(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 





 

140 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

                 ΤΜΗΜΑ ή ΤΜΗΜΑΤΑ    
για  το/α  οποίο/α  υποβάλλω  προσφορά:………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL  

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ.  (Νόμιμου Εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
31

Ο υπογράφων   …………..(Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.)
32

…………..
       

με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου 

και αναφορικά με την εν θέματι διαδικασία ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το 
έτος 2021 και το έτος 2022 (μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου), υποβάλλω την παρακάτω τεχνική 

προσφορά και δηλώνω την πλήρη αποδοχή (χωρίς όρους και αιρέσεις)  και συμμόρφωση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως προσδιορίζονται παρακάτω αλλά και στο 

Παράρτημα  Ι  της παρούσας Διακήρυξης: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  1.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και 

χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ'  αρ. 467/2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 410/Β'/16-10-2003) 

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του Πετρελαίου 

Θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει. 

ΝΑΙ     

                                                           
31

    Το παρόν επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 
32

   Προσαρμόζεται κατά περίπτωση: 1)  Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: «Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.) και 

αναφορικά με την εν θέματι διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια …………….………»,   2) Σε περίπτωση ένωσης κλπ.: «Οι υπογράφοντες  1. 

(Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.), 2. (.), 3. (.) […]  με την ιδιότητα μας ως νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων: 1. (Επωνυμία 

και νομική μορφή, έδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 3. (.) […], που δυνάμει του από [….] συμφωνητικού συνέστησαν ένωση για τη συμμετοχή τους 

στην εν θέματι διαδικασία ανάθεσης  για την προμήθεια ………»,   όπως αυτή περιγράφεται στην με (ΑΔΑΜ: ………………………………) 

Διακήρυξης, υποβάλλουμε την παρακάτω προσφορά: […]» 
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2 

Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να 

είναι συμβατό με τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 

230/Α'/2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της Κ.Υ.Α. με αρ. 

316/2010 (ΦΕΚ 501/Β'/29-2-2012) «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 

2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ 

αρ. 77/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β’/28-12-2016) και ισχύει 

καθώς και την Κ.Υ.Α. με αρ.117/2014 (ΦΕΚ 921/Β'/21-

5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον 

τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 

2014/77/ΕΕ». 

ΝΑΙ     

  
2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης 

και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. 

91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) 

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 

109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β’/2-11-2018) Υπουργική 

Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 

2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και 

ισχύει. 

ΝΑΙ 

    

  
3.  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες 

του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση 

να καλύπτει, ανά πάσα στιγμή, τις ανάγκες του/των 

Τμήματος/Τμημάτων για το/α οποίο/α γίνεται η 

προσφορά. 

ΝΑΙ 

    

 

              Τόπος, Ημερομηνία 
                       Για τον προσφέροντα 

 

 

 

                                                                                                            Υπογραφή-Σφραγίδα 

                                                                                                             (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

                 ΤΜΗΜΑ ή ΤΜΗΜΑΤΑ    
για  το/α  οποίο/α  υποβάλλω  προσφορά:………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL  

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ.  (Νόμιμου Εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

33
 

Ο υπογράφων   …………..(Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.)
34

…………..
       

με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου 

και αναφορικά με την εν θέματι διαδικασία ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιακών οχημάτων-δικύκλων-σκαφών της ΑΔΚ για το έτος 2021 και το έτος 2022 (μέχρι εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου), υποβάλλω την παρακάτω τεχνική προσφορά και δηλώνω την πλήρη αποδοχή (χωρίς 

όρους και αιρέσεις)  και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεση 

σύμβασης, όπως προσδιορίζονται παρακάτω αλλά και στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Τα Λιπαντικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στα παρακάτω: 

 Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): 

«Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και 

συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα: · Άρθρο 44: «Ενδείξεις 

επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής 

καύσεως» · Άρθρο 70: «Τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων 

χονδρικής πώλησης ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, 

μηχανημάτων κ.λπ.» σε συνάρτηση με το Άρθρο 9 για 

όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 

·Άρθρο 320: «Υποχρεώσεις λιανοπωλητών 

ελαιολιπαντικών»  

 Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): «Απαιτήσεις, 

όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών 

μηχανών εσωτερικής καύσης».  

 K.Y.A. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (∆ιορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 

570Β �/29-6-95): «Προδιαγραφές βαλβολινών». 

 Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): «Γράσα οχημάτων 

ΝΑΙ     

                                                           
33

    Το παρόν επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 
34

   Προσαρμόζεται κατά περίπτωση: 1)  Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: «Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.) και 

αναφορικά με την εν θέματι διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια …………….………»,   2) Σε περίπτωση ένωσης κλπ.: «Οι υπογράφοντες  1. 

(Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.), 2. (.), 3. (.) […]  με την ιδιότητα μας ως νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων: 1. (Επωνυμία 

και νομική μορφή, έδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 3. (.) […], που δυνάμει του από [….] συμφωνητικού συνέστησαν ένωση για τη συμμετοχή τους 

στην εν θέματι διαδικασία ανάθεσης  για την προμήθεια ………»,   όπως αυτή περιγράφεται στην με (ΑΔΑΜ: ………………………………) 

Διακήρυξης, υποβάλλουμε την παρακάτω προσφορά: […]» 
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Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

2 
Τα λιπαντικά πρέπει να είναι 100% πρωτογενή (μη 
αναγεννημένα ορυκτέλαια). ΝΑΙ   

3 

Τα προϊόντα θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονων 

τεχνικών προδιαγραφών και πρέπει να διέπονται από τους 

ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς ώστε να 

αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων της ανθρώπινης ζωής ή 

την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων.  Θα είναι 

υψηλής αντοχής, με υψηλή διάρκεια ζωής. 

ΝΑΙ   

4 

Κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης 

κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή 

standards, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία στις συνθήκες της χώρας μας και 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

ΝΑΙ   

5 

Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα 

παραλαμβανόμενα υλικά, ο Ανάδοχος θα υποχρεωθεί χωρίς 

αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το 

αντικαταστήσει με άλλο όμοιο. 

ΝΑΙ   

6 

Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα 

περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των εργοστασίων 

κατασκευής, από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα 

προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι απαραίτητες 

οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών 

γενικά.  

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα 

περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, 

prospectus κλπ.) θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα 

και σε καμία περίπτωση το πλήθος και η έκταση των 

στοιχείων και των πληροφοριών δεν θα είναι μικρότερη από 

τις αντίστοιχες που τυχόν υπάρχουν σε ξένη γλώσσα. 

Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες δεν 
προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής προσφορών της 

παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, ωστόσο αποτελεί 

υποχρέωση και ευθύνη του Αναδόχου να παραδοθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή, μόνο εάν και εφόσον ζητηθούν από την 
αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, προκειμένου να αποδείξει την 
καταλληλότητα οιουδήποτε εξ αυτών των ειδών. 

ΝΑΙ   

7 

Εναρμόνιση με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όλα τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη 

ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Προς απόδειξη των ανωτέρω: 

α) τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE, εκτός αν 

κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις 

αντίστοιχες Οδηγίες. Επιπρόσθετα, οι συσκευασίες των 

λιπαντικών θα αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό 

βάρος του περιεχομένου. 

β) Οι κατασκευαστές των ειδών είναι πιστοποιημένοι κατά 

ISO. 

ΝΑΙ   

                  Τόπος, Ημερομηνία 
                       Για τον προσφέροντα 

                                                                                                            Υπογραφή-Σφραγίδα 

                                                                                                                                             (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης ή/και νέας Διακήρυξης) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ:  ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (κίνησης και θέρμανσης) 
ΓΙΑ   ΤΟ/ΤΑ   ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ:  ………………………………………………………………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., 
ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ 
EMAIL   

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ 
  

ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   

Α.Δ.Τ. (Νόμιμου 
Εκπροσώπου)   

Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας   

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ 
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ, 

ΌΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη     

2 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης     

3 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης     

 

Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς:   εκατόν ογδόντα  (180)  ημέρες. 
 

Τόπος/Ημερομηνία 
 

Υπογραφή 
 

Σφραγίδα 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ:  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΓΙΑ   ΤΟ/ΤΑ   ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ:  ………………………………………………………………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., 
ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ 
EMAIL   

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ 
  

ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   

Α.Δ.Τ. (Νόμιμου 
Εκπροσώπου)   

Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας   

 

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 

Τιμή 

ανά lt 

σε € 

άνευ ΦΠΑ 

Λάδι για κινητήρα Δικύκλου 10W/40  

Λάδι για κινητήρα Δικύκλου 20W/50  

Λάδι για κινητήρα Δικύκλου 5W/30  

Λάδι για κινητήρα Δικύκλου 5W/40  

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 10W-40  

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 20W-50  

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 5W-30  

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 15W-40  

Λάδι για κινητήρες βενζίνης 5W-50  

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel 0W/40  

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel 10W/40  

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel 5W/30  

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel Σκάφους 10W/40  

Λάδι για κινητήρες πετρελαίου/Diesel Σκάφους 20W/50  

Βαλβολίνη  75W/80  

Βαλβολίνες Κιβωτίου Ταχυτήτων SEA90  

Βαλβολίνη  80W/90 Ειδική Εμπρός Διαφορικού  

Βαλβολίνη  80W/90  

Βαλβολίνη Σασμάν 75W/90  

Λάδι υδραυλικών συστημάτων SAE 10W  

Υγρά Φρένων DOT 4  

Λάδι υδραυλικών συστημάτων SAE 30W  

Λάδι υδραυλικών συστημάτων SAE 68W  

Υγρά Φρένων DOT 5.1  
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Γράσσο Αλυσίδας    

Γράσσο Ρουλεμάν Λιθίου    

Γράσσο Σιλικόνης   

AD Blue (Πρόσθετο για σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης)  

Βελτιωτικό Λαδιού Πετρελαιοκινητήρα   

Ενισχυτικό Λαδιών   

Αντιψυκτικό Υγρό  G11  

Αντιψυκτικό Υγρό  G12  

Αντιψυκτικό Υγρό G13  

Αντιψυκτικό Υγρό Paraflu  

 

Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς:   εκατόν ογδόντα  (180)  ημέρες. 

 

Τόπος/Ημερομηνία 

 

Υπογραφή 

 

Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισήμανση: 

Στη περίπτωση που τα υποδείγματα του παρόντος Παραρτήματος θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος 

νέας Διακήρυξης θα πρέπει να υποβληθούν από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς ψηφιακά 
υπογεγραμμένα 
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i
 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της 

σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
ii
 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης αποτελεί προαιρετικό 

έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της Α.Α.  
iii

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 

εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 
iv

 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
v
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς 

προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
vi

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
vii

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει 

καταργηθεί. 
viii

 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  

ή για όλα τα τμήματα) 
ix
 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

x
 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα 

παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και 

ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




