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Κέρκυρα 27 Ιουλίου 2017 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2017 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
        Για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή υγρών 
καυσίμων κίνησης και ειδικότερα αμόλυβδης βενζίνης, 
λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που 
συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του 
μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια 
έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες 
προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, 
βάσει της υπ’ αρίθμ. 11/2017 σχετικής Διακήρυξης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών /Α.Ε.Α.  ο οποίος βρίσκεται σε 
εξέλιξη, για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης 
του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που 
επιχειρούν στο Νομό Κέρκυρας προς το σκοπό αποφυγής 
ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του 
σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για το χρονικό 
διάστημα από 09 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 31 
Δεκεμβρίου 2017                 
       Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής 
πώλησης του καυσίμου στον Νομό Κέρκυρας όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την έκδοση 
μηνιαίου δελτίου τιμών. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.000,00 € 
  

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α-98). 
β. Των άρθρων 66 & 68 του Ν. 4270/2014 ‘‘Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π. ’’(Α.143) 
γ. Του Νόμου Ν.1481/1984 άρθρο 20, Ν.2286/1995,Ν.2522/1997, Π.Δ.394/1996 και 

Ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα 
περίπτωση. 

δ. Του άρθρου 6 " Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας" του ν. 2452/1996 "Ρύθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις" (Α'- 283), όπως ισχύουν . 

ε. Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α ́-41), όπως ισχύουν. 
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στ. Του Ν.2859/2000, άρθρο 27 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’(Α ́-248), όπως 
ισχύουν. 

ζ. Του ν. 3861/2010 " Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις" 

η. Του Ν.3863/2010, Αρ.68 Παρ.1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 
θ. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 
ι. Του Ν.4223/2013 (Α.287) άρθρ. 28, και αρ.4 Οδηγίας 2011/7- Υποπαράγραφος Ζ5_Συναλλαγές 

μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών. 
ια. Του Ν.4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 

και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ….. και άλλες διατάξεις’’ (Α ́-73), όπως 
ισχύουν. 

ιβ. Του Ν.4270/2014 ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’ (Α ́-143), όπως ισχύουν 

ιγ. Του Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

ιδ. Του Ν.4320/2015 (Α-29)«Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις». 

ιε. Του Ν.4337/2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

ιστ. Του Ν.4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),…… 
και άλλες διατάξεις. 

ιζ. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

ιη. Του ΠΔ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων τους» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ιθ. Του ΠΔ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 
κ. Του ΠΔ. 24/2015 (Α.20) από 27/01/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
κα. Του ΠΔ. 131/2016 (Α.235) από 16/12/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και 

Πληρωμών Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπ. 
Εσωτ-Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού». 

κβ. Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145). 
κγ. Την υπ’ αρίθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24-12-2015 απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/284-β’ από 21-10-2016 απόφαση 

κδ. Υπ΄αριθ. 158/2016 από 16/11/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων περί «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών.»(Β΄-3698). 

κε. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και 
παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. 

κστ. Του Ν.4257/2014“ Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”. 
κζ. Το υπ’ αριθμό 57434/761 από 25-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, 

Ναυτιλίας & Τουρισμού /Γ.Γ.Ε. & Προστασίας Καταναλωτή. 
κη. Την υπ’ αριθμό Π1/241 τροποποίησης της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
κθ. Την υπ’ αριθμό Π1/1732 τροποποίησης των Π1/358/27.01.1999, Π1/3305/03.11.2010 και 

Π1/3306/03.01.2011 αποφάσεων. 
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λ. Της υπ’ αριθμό 78704 τροποποίησης της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης 
λα. Του άρθρου 41 του π.δ . 173/1990   
 
 
2. Τις αποφάσεις: 
α. Του άρθρου 42 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), 
β. Την υπ’ αριθ. 8055/1/17/77367 από 19/07/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΕΑ/Δ-ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /3ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΥΛΙΚΟΥ με Α.Δ.Α.: 64ΟΩ465ΧΘ7-Η7Ζ και Α.Δ.Α.Μ.: 
17REQ001719840. 

γ. Την υπ’ αριθ. 8055/1/545-β από 26-07-2017 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Α. Κέρκυρας που 
αφορά στη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης μέσης 
εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων και ειδικότερα αμόλυβδης βενζίνης, στον 
Νομό Κέρκυρας όπως αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών , για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή 
ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν 
οι απαιτούμενες διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της υπ’ 
αρίθμ. 11/2017 σχετικής Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών /Α.Ε.Α.  ο οποίος βρίσκεται σε 
εξέλιξη, για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Κέρκυρας προς το 
σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, 
βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για το χρονικό διάστημα 
από 09 Σεπτεμβρίου 2017  έως και 31 Δεκεμβρίου 2017 
Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ . 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ' 
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς 
πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής του 
Νομού Κέρκυρας, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 
5%, (άρθρο 63 ν. 4257/14) 
 
2. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας 
Οδός: Ιουλίας Ανδρεάδη 01  (2ος 
όροφος) – Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα  

22-08-2017 Τρίτη 12,00 π.μ. 

 
β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας. 
γ. Η αποσφράγιση των εμπροθέσμως κατατεθησόμενων προσφορών γίνεται δημόσια, όπως 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον εκατόν δεκατέσσερις ημέρες (από 
09-09-2017 έως την 31-12-2017). Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  
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β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
γ. Συνεταιρισμοί.  
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών.  
    Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν 
συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 
περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή 
αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
4. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του διαγωνισμού, 
δηλαδή για το σύνολο των ποσοτήτων και ειδών (ολική προσφορά) ή για όποια 
πόλη(έδρα) επιθυμούν (μερική προσφορά). Πάντως σε κάθε περίπτωση το κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης (%) επί της 
μέσης εβδομαδιαίας τιμής (προ Φ.Π.Α.) λιανικής πώλησης ανά είδος. 
 
5. Η έδρα του πρατηρίου καυσίμων του ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 
μικρότερη των δέκα (10) χιλιομέτρων (εντός Ν. Κέρκυρας) από την έδρα των Υπηρεσιών που 
μνημονεύονται στο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄[ήτοι: 10χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας, 10χλμ 
από τις Καρουσάδες Κέρκυρας, 10 χλμ. από τη Λευκίμμη Κέρκυρας , 10 χλμ από τον Γάιο Παξών] 
 
6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης και τα 
επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 
 

α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
στ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ζ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 
                 

 Ο 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

Ιωάννης ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ  
Ταξίαρχος 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8055/1/545-γ από 27-07-2017 απόφαση/διακήρυξη) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Περιγραφή Προμήθειας: 
Η προμήθεια αφορά το χρονικό διάστημα από 09 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 
2017 και περιλαμβάνει την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και ειδικότερα αμόλυβδης 
βενζίνης, λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή 
ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν 
οι απαιτούμενες διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της υπ’ 
αρίθμ. 11/2017 σχετικής Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών /Α.Ε.Α.  ο οποίος βρίσκεται σε 
εξέλιξη, για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Κέρκυρας προς το 
σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, 
βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 
Χρονική Διάρκεια Προμήθειας: 
Η προμήθεια αφορά το χρονικό διάστημα από 09 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 
2017. 
 
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 
Τριάντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (39.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(συμπερ. Φ.Π.Α. 
24%) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ 

1 ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων, 
Δ.Α.Κέρκυρας & 
Υφιστάμενες υπηρεσίες 
έδρας, Α.Τ.Αχιλλείων, 
Α.Τ.Παλαιοκαστριτών 
(έδρα: Κέρκυρα) 

Βενζίνη 
αμόλυβδη 30.600,00 20.000 

2 
Α.Τ.ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(έδρα: Καρουσάδες 
Κέρκυρας) 

Βενζίνη 
αμόλυβδη 3.750,00 2.500 

3 
Α.Τ.ΠΑΞΩΝ  
(έδρα: Γάιος Παξών) 

Βενζίνη 
αμόλυβδη 750,00 500 

4 
Α.Τ.ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
(έδρα Λευκίμμη Κέρκυρας) 

Βενζίνη 
αμόλυβδη 3.900,00 2.550 

Σύνολο: 39.000,00  
 
    
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 
α) Των υπηρεσιών έδρας της Δ. Α. Κέρκυρας στην πόλη της Κέρκυρας και Α.Τ. Αχιλλείων , 
Α.Τ. Παλαιοκαστριτών (έδρα: Κέρκυρα) τις αναγκαίουσες ποσότητες βενζίνης ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ  
μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (30.600,00€) για το χρονικό διάστημα 
από 09-09-2017 έως 31-12-2017 ειδικότερα: 
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% 
Από 09-09-2017 έως 30-09-2017 6.600,00 € 
Από 01-10-2017 έως 31-10-2017 8.000,00 € 
Από 01-11-2017 έως 30-11-2017 8.000,00 € 
Από 01-12-2017 έως 31-12-2017 8.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 30.600,00 € 
 
β) Του Α.Τ.  Βόρειας Κέρκυρας, που βρίσκονται στις Καρουσάδες Κέρκυρας με τις αναγκαίουσες 
ποσότητες βενζίνης ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ  μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ 
(3.750,00 €) για το χρονικό διάστημα από 09-09-2017 έως 31-12-2017  ειδικότερα: 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% 
Από 09-09-2017 έως 30-09-2017 750,00 € 
Από 01-10-2017 έως 31-10-2017 1.000,00 € 
Από 01-11-2017 έως 30-11-2017 1.000,00 € 
Από 01-12-2017 έως 31-12-2017 1.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.750,00 € 
 
γ) Του Α. Τ. Παξών που βρίσκεται στον Γάιο Παξών με τις αναγκαίουσες ποσότητες βενζίνης 
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ μέχρι του ποσού των επτακοσίων πενήντα Ευρώ (750,00 €) για το χρονικό διάστημα 
από 09-09-2017 έως 31-12-2017  ειδικότερα: 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% 
Από 09-09-2017 έως 30-09-2017 150,00 € 
Από 01-10-2017 έως 31-10-2017 200,00 € 
Από 01-11-2017 έως 30-11-2017 200,00 € 
Από 01-12-2017 έως 31-12-2017 200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 750,00 € 
  
δ) Του Α.Τ. Λευκιμμαίων που βρίσκεται στη Λευκίμμη Κέρκυρας με τις αναγκαίουσες ποσότητες 
βενζίνης ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ  μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (3.900,00 €) για 
το χρονικό διάστημα από 09-09-2017 έως 31-12-2017   

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% 
Από 09-09-2017 έως 30-09-2017 900,00 € 
Από 01-10-2017 έως 31-10-2017 1.000,00 € 
Από 01-11-2017 έως 30-11-2017 1.000,00 € 
Από 01-12-2017 έως 31-12-2017 1.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.900,00 € 
 
   Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Υπηρεσία, καθώς έχουν 
υπολογισθεί ως μέγιστες απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών που επιχειρούν 
στο Νομό Κέρκυρας, συμπεριλαμβανομένης και της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων : Δ.Α. Κέρκυρας & Υφισταμένων Υπηρεσιών έδρας της), Α.Τ. Αχιλλείων, 
Α.Τ. Παλαιοκαστριτών, Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας, Α.Τ. Λευκιμμαίων και Α.Τ.Παξών, κατά τη διάρκεια 
της Σύμβασης.  
      Καθώς οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πιθανό να μην 
απαιτηθεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Για το λόγο 
αυτό σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια των προκηρυσσόμενων 
ποσοτήτων ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. 
      Επίσης σε περίπτωση μείωσης των τιμών των καυσίμων και αυξημένων αναγκών, είναι δυνατόν 
να αυξηθούν οι ποσότητες, μέχρι της εξάντλησης του προϋπολογισμού κάθε είδους. 
 
 
Προϋπολογισμός Που Βαρύνει & Κ.Α.Ε.: 
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 07- 410, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, Κ.Α.Ε. 1511 
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Σύνολο Κρατήσεων: 
Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις ως εξής: 
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη 
χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% , 
β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,06216 %, ως εξής: 0,06 % επί της 
καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου, 
γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών συνολικού ποσού 0,06216 %, ως εξής: 
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 
3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του 
χαρτοσήμου . 
Φόρος Εισοδήματος: 
 Κατά την πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 64 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος. (1% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων). 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8055/1/545-γ από 27-07-2017 απόφαση/διακήρυξη) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 
αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) . 
 
1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον εκατόν δεκατέσσερις ημέρες (από 
09-09-2017 έως την 31-12-2017).Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
 
1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). 
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 
1.3.3. Ο αριθμός της προκήρυξης. (05/2017)  
1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (22-08-2017) 
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα εξής: 
1.4.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ακόλουθα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά αριθ. 92 του Ν.4412/2016 και στοιχεία. 
1.4.2. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" (σχετ.: αρθ.93 του Ν4412/2016). 
1.4.3. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
- Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της 
οικονομικής, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 
1.4.4. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινής αποκλεισμού, τοποθετούνται σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
         Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των 
ποσοτήτων και ειδών(ολική προσφορά) καθώς και για όποια πόλη(έδρα) επιθυμούν 
(μερική προσφορά), σύμφωνα με τον πίνακα του παρατηρήματος  Ε΄ χρησιμοποιώντας 
το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 
1.4.5. Οι επιμέρους φάκελοι των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα’’ αναφέροντας ρητά σε σχετική δήλωσή του όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας 
(σχετ.: αρθ.257 του Ν.4412/2016) . Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 
της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
1.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
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μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει τη τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
1.7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. (σχετ.: αρθ. 100 του Ν4412/2016) . 
• Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη προκήρυξη. 
• Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες . 
1.7.1. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία . 
-Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών 
συμμετοχής καθώς , της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δύναται να αποσφραγιστούν είτε την ίδια ημέρα σε 
συνέχεια της διαδικασίας είτε σε άλλη ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την επιτροπή 
(σχετ.: αρθ.100, 117 του Ν.4412/2016), μόνο για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών του (σχετ.: αρθ.93,94 του 
Ν.4412/2016) 
1.7.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
1.7.3. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και της έκπτωσης που 
προσφέρθηκε. 
 
1.8. Ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνει αναλυτικά (είτε μέσα στην 
τεχνική προσφορά είτε στην υπεύθυνη δήλωση) τη συμμόρφωση ή απόκλιση της 
προμήθειας σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 
1.8.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.8.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως 
Απαράδεκτη  
 
 
1.9. Επισημαίνεται ότι: 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού 
οργάνου. 
Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. 
1.9.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
1.9.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Μετά την παραλαβή των τεχνικο-οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, έπονται τα παρακάτω στάδια : 
Ι. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών: Αρχικώς η Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
δικαιολογητικά του N.4412/2016 που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των 
γενικών όρων της διακήρυξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες 
προσφορές και εν συνεχεία γνωμοδοτεί ποιες από αυτές (κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές) είναι 
και τεχνικά αποδεκτές. 
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ΙΙ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών (δύναται να διενεργηθεί είτε την ίδια ημέρα του 
διαγωνισμού είτε σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα): Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 
παραπάνω σταδίου, η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του 
οικονομικού μέρους των αποδεκτών (κατ’ αρχήν και τεχνικά) προσφορών. 
ΙΙΙ. Αξιολόγηση προσφορών και ανάδειξη μειοδότη: Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές με βάση το άρθρο 
100 του .4412/2016, προκειμένου να αναδείξει αυτόν στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
1.10. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ παρούσας προκήρυξης, άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

2. ΤΙΜΕΣ 
2.1. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της εκατό στη μέση τιμή, θα αναγράφεται αριθμητικώς και 
ολογράφως. Στις ισχύουσες τιμές περιλαμβάνονται και κάθε άλλη δαπάνη η οποία θα απαιτηθεί για 
την υλοποίηση του έργου. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής θα λαμβάνεται υπόψη για 
τη σύγκριση των προσφορών.  
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4257/2014, το προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, (άρθρο 63 
ν. 4257/14) 
2.2. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
έκπτωση επί της μέσης τιμής και δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
τη τεκμηρίωση της προσφερόμενης έκπτωσης επί της μέσης τιμής, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
2.4. Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για 
οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου. 
 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα προς προμήθεια είδη, μέσα στα χρονικά όρια και με 
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
3.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος αν 
δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα 
βία σε ένα 5ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω της οποίας (ανωτέρα βία) ακολούθησε η 
αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να 
επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν από αυτή. 
 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ 
4.1. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται τμηματικά( για το χρονικό διάστημα από 09-09-
2017 έως 30-09-2017, για τον μήνα Οκτώβριο 2017, για τον μήνα Νοέμβριο 2017 και 
για τον μήνα Δεκέμβριο 2017). Η πληρωμή θα γίνεται εντός (90) ημερών μετά την έκδοση του 
τιμολογίου, υπό την αίρεση της παρουσίασης έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που θα απαγορεύει 
την πληρωμή εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Η πληρωμή της αξίας των 
καυσίμων στον ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική ,ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή Παραλαβής της προμηθευόμενης Υπηρεσίας που θα 
εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια με την επισήμανση ότι αυτή (η πληρωμή ) θα γίνεται μέσω 
πάγιας προκαταβολής, μετά την παράδοση των καυσίμων εκ μέρους του προμηθευτή με την 
προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών στη Υπηρεσία που κάθε φορά θα προβαίνει στην 
προμήθεια καυσίμων: 
 
- Τιμολόγιο πώλησης  
- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας «για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής 

Διοίκησης». 
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- Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Προμηθευτή και 
τις αντίστοιχες Ασφαλιστικές ενημερότητες των δηλωθέντων φορέων . 

- Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του αναδόχου όπου θα αναγράφεται 
ο αριθμός IBAN και το ονοματεπώνυμό του (σε περίπτωση που είναι συνδικαιούχος να είναι 
πρώτος στη σειρά) ή πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας όπου θα αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του αναδόχου και ο αριθμός IBAN συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από υπεύθυνη 
δήλωση του αναδόχου που να βεβαιώνει την τράπεζα και τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του 
καθώς και το email επικοινωνίας. 

- Πρακτικό παραλαβής και ανάλωσης από την ειδικά για το σκοπό αυτό συγκροτηθείσα Επιτροπή. 
 
4.2. Τον ανάδοχο βαρύνει ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της 
παρούσας προκήρυξης, καθώς και οι ισχύουσες νομοθετημένες κρατήσεις  . 
 

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
5.1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
5.2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένσταση, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1 τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και 
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ (σχετ. αρθ.35 Ν.3377/2005). Το παράβολο αποτελεί 
δημόσιο έσοδο και  καταχωρείται στο κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (Παράβολα από κάθε 
αιτία). 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
6.1 Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας 
καυσίμων κίνησης, θα γίνεται από Τριμελείς  επιτροπές που θα ορίζονται με διαταγές του Διευθυντή 
της Υπηρεσίας. Οι Επιτροπές θα υποβάλλουν τα σχετικά Πρωτόκολλα Οριστικής παραληφθείσης 
προμήθειας, για τη διαδικασία πληρωμής του αναδόχου. 
6.2 Η παράδοση των υπό προμήθεια καυσίμων κίνησης δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά 
στα πρατήρια του προμηθευτή που θα υποδειχθούν από αυτόν και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με 
τις ανάγκες της προμηθευόμενης υπηρεσίας. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη των 
αναδόχων. 
6.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης τις 
Υπηρεσίες από την ημέρα που ορίζεται στην σύμβαση. 
6.4 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. 
6.5. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των 
ποσοτήτων καυσίμων κίνησης που θα απαιτηθούν το χρονικό διάστημα από 09-09-2017 έως 31-12-
2017, λόγω της φύσεως των Δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του έκτακτου χαρακτήρα 
αυτών. 
 

 
7. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
8.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
• Την κατηγορία και περιγραφή της προμήθειας. 
• Την έκταση αυτής. 
• Την τιμή. 
• Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η προμήθεια. 
• Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 
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• Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
8.2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 
σε επτά (7) ημέρες ( λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αφού πρώτα έχει προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται από Ν.4412/2016 προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.). 
8.3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε εγκατεστημένο στην Ε.Ε. προμηθευτή ή σε προμηθευτή τρίτης 
χώρας η ανακοίνωση κατακύρωσης απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, 
σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται με κάθε πρόσφορο μέσο στο συγκεκριμένο προμηθευτή. 
8.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
8.5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές διατηρεί 
το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το 
Δημόσιο. 
8.6. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή σύμπραξη που υπέβαλε κοινή 
προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. Σημειώνεται οι 
κοινοπραξίες ή συμπράξεις δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν προσφορά, ωστόσο η επιλεγείσα κοινοπραξία ή σύμπραξη δύναται να υποχρεωθεί να 
πράξει τούτο. 
 

9. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
9.1 Η ανάδειξη προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σύγκρισης των κατατιθέμενων 
προσφορών των ενδιαφερόμενων προμηθευτών και βάσει των οποίων θα προκύψει η μεγαλύτερη 
πάγια έκπτωση επί της τιμής των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης. 
9.2 Στον διενεργούμενο διαγωνισμό, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης δεν έχει υποβάλλει στην οικονομική του προσφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία 
από αυτά που προβλέπονται από την παρούσα η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που 
προσφέρει το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Σε περίπτωση που και αυτός δεν έχει 
υποβάλλει στην οικονομική του προσφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία από αυτά που προβλέπονται 
από την παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 

10. ΣΥΜΒΑΣΗ 
10.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, και την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
10.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης προμήθειας και τουλάχιστον τα 
εξής: 
α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ. την περιγραφή της προμήθειας αυτής. 
δ. τη τιμή που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης. 
ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούμενης προμήθειας. 
στ. τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης προμήθειας. 
ζ. τις τυχόν υπάρχουσες εγγυήσεις. 
η. τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ. τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές. 
ι. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
10.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως 
προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.   
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10.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής. 
10.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι τελέστηκε όταν: 
α. ολοκληρώθηκε η προμήθεια καυσίμων κίνησης και στην ποιότητα που περιγράφεται στην 
σύμβαση. 
β. παραλήφθηκε οριστικά. 
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος (όλου ή μέρους που απαιτήθηκε), αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύτηκαν οι τυχόν υπάρχουσες σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από την 
σύμβαση. 
 

11. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
11.1. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπονται 
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο . 
11.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση 
της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
11.3. Σε τυχόν τροποποιήσεις σε Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και άλλες διατάξεις της κείμενης 
Νομοθεσίας, λαμβάνεται υπόψη η Νομοθεσία που ισχύει την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
  

12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
12.1. Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας της προμήθειας, πριν 
την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου, θα υποστεί απομείωση του συμβατικού τιμήματος 
σύμφωνα με τα ισχύοντα από την νομοθεσία πλαίσια και υποχρεούται στην καταβολή ποινικής 
ρήτρας . 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8055/1/545-γ από 27-07-2017 απόφαση/διακήρυξη) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι 

 
1. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε 

μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής 
του ανάδοχου. 

2. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο 
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί 
παράβαση των ανωτέρω διατάξεων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο(σχετ. 18 
Ν.4412/2016). 

4. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς προμήθεια ειδών και δικαιούται να 
της αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του έργου στους 
συμμετέχοντες. 

5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

6. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

7. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου κειμένου. 

8. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
δημοσίευσή της ή την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας 
του διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και 
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

10. Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 

11 Η μη αποδοχή της χρονικής διάρκειας των προς προμήθεια ειδών, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση 
και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

12. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, η έκπτωση από τους μειοδότες δίνεται εφάπαξ μη 
υποχρεούμενης της επιτροπής όπως διέλθει εκ νέου από τους μειοδότες για τη λήψη νέων 
προσφορών. 

13. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης . 

14. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του 
διαγωνισμού, δηλαδή για το σύνολο των ποσοτήτων και ειδών (ολική προσφορά) ή 
για οποιαδήποτε πόλη- έδρα Υπηρεσιών, επιθυμούν (μερική προσφορά). Πάντως σε 
κάθε περίπτωση το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 
προσφερόμενης έκπτωσης (%) επί της μέσης εβδομαδιαίας τιμής λιανικής πώλησης 
ανά είδος (προ Φ.Π.Α.) 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8055/1/545-γ από 27-07-2017 απόφαση/διακήρυξη) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

 
        Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο το  
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 του Ν. 
4250/2014 όπως εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της παρούσας, προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη 
ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ανωτέρου 
άρθρου. 
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης. 
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 
α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα 
β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα 
γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων 
δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 
Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού: 
α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα και άλλοι λόγοι αποκλεισμού. 
δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. 
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: 
α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής. (Γίνεται μνεία ότι ο εκάστοτε οικονομικός φορέας 
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την σχετική ενότητα, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει τις 
κάτωθι.) 
Α: Καταλληλότητα. 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων. 
Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 
 

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Β.1 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 
του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική 
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
Β.2 Φωτοαντίγραφο αδείας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με του άρθρου 3 του Ν. 
250/2014 συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από το διαγωνισμό. 
2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) διατίθεται προς τους οικονομικούς φορείς 
σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr & www.hsppa.gr. 
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3. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο υπογράφει το ίδιο ΤΕΥΔ. 
4. Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφο εκ του 
πρωτοτύπου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται 
ρητά από διάταξη νόμου η υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή . 
 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Ν.2672 /1998 (Α-290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά (άρθρων 73, 74, 80 Ν.4412/2016): 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016). 
Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα μεν νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο, 
τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), οι δε Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία (περί αλλοδαπών). 
γ. Ασφαλιστικές ενημερότητες των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (με 
αιτιολογία: “Για συμμετοχή σε διαγωνισμούς”) και Φορολογική ενημερότητα. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του. Οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης θα δηλώνονται σε Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986 ανά περίπτωση (φυσικό πρόσωπο, Μονοπρόσωπη Εταιρεία, Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) η οποία 
θα υπογράφεται αρμοδίως χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και σε 
περίπτωση που αφορά εταιρεία θα πρέπει να φέρει και την σφραγίδα αυτής. 
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής 
οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα 
του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
ε. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και η οποία 
θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 
(1) την ημερομηνία έκδοσης, 
(2) τον εκδότη, 
(3) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται, 
(4)τον αριθμό της εγγύησης, 
(5)το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
(6) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
(7)τους όρους ότι: α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και β) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, (8) τα στοιχεία της 

ΑΔΑ: ΨΛΣΖ465ΧΘ7-ΟΘ8



17 
 

σχετικής προκήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, (9) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, (10) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 
Στην περίπτωση υποβολής τμηματικής προσφοράς διαμορφώνεται ανάλογα και το ποσό της 
εγγύησης  καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 
(για όσα ζητούνται με παρούσα) συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 
2. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή 
φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον 
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή εκδιδόμενο ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 
3. Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε 
πρωτότυπη μορφή . 
4. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των 
στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν.2690/1999) 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8055/1/545-γ από 27-07-2017 απόφαση/διακήρυξη) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Α. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει το χρονικό διάστημα 
από 09 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017 και περιλαμβάνει την προμήθεια 
αμόλυβδης βενζίνης λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή 
ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν 
οι απαιτούμενες διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της υπ’ 
αρίθμ. 11/2017 σχετικής Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών /Α.Ε.Α.  ο οποίος βρίσκεται σε 
εξέλιξη, για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Κέρκυρας προς το 
σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, 
βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός του ποσού των 
τριάντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (39.000,00€), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (οι τρέχουσες 
ανάγκες κίνησης των αυτοκινήτων δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς): 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΙΤΡΑ ( κατ’ εκτίμηση) 
1 ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων, 

Δ.Α.Κέρκυρας & Υφιστάμενες 
υπηρεσίες έδρας, Α.Τ.Αχιλλείων, 
Α.Τ.Παλαιοκαστριτών 
(έδρα: Κέρκυρα) 

Βενζίνη αμόλυβδη  20.000 

2 Α.Τ.ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(έδρα: Καρουσάδες Κέρκυρας) Βενζίνη αμόλυβδη  2.500 

3 Α.Τ.ΠΑΞΩΝ  
(έδρα: Γάιος Παξών) Βενζίνη αμόλυβδη  500 

4 Α.Τ.ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
(έδρα Λευκίμμη Κέρκυρας) Βενζίνη αμόλυβδη  2.550 

Σύνολο: 25.550 
 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα 
ακόλουθα: 
1. τα υπό προμήθεια καύσιμα κίνησης (και ειδικότερα η αμόλυβδη βενζίνη) έχουν τις προδιαγραφές 
που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012), την ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010), την ΚΥΑ 284/2006 (ΦΕΚ 
1736/Β/2007), την ΚΥΑ 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), την ΚΥΑ 356/2000 (ΦΕΚ 410/Β/2001), την 
ΚΥΑ 30/2005 (ΦΕΚ 1415/Β/2006), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ 1730/Β'/2001), την ΚΥΑ 467/2002 
(ΦΕΚ 1531/Β/2003), την ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003), την ΚΥΑ 284/2006 (ΦΕΚ 
1736/Β/2007), όπως ισχύουν, και είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια. Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές 
που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών 
καυσίμων προς προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά),  είναι εκείνα των προϊόντων των 
Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και  πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το 
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων 
κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή της 
ελληνικής  νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»  (ΦΕΚ Β 501/2012) και την ΥΑ 
460/2009/2010 (ΦΕΚ Β 67/2010), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ Β 1730/2001), την ΚΥΑ 30/2005 (ΦΕΚ Β 
1415/2006), καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους και είναι κατάλληλα για  χρήση 
από οχήματα νέας τεχνολογίας όπως είναι τα οχήματα υπηρεσιών  Ελληνικής Αστυνομίας Νομού 
Κέρκυρας.   
2. αποδέχομαι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του παραρτήματος Ε΄ της υπ. αριθ. 
8055/1/545-γ από 27-07-2017 απόφασης/διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας. 
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Γ. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δειγματοληψία 
καυσίμων, σύμφωνα με την, από τις αγορανομικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 
προβλεπόμενη διαδικασία. 
 
Δ. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία, κυρώσεις. 
 
Ε. Οι ποσότητες των λίτρων των καυσίμων προέκυψαν μετά από τις πλέον πρόσφατες μέσες τιμές 
ανά λίτρο (LT) από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8055/1/545-γ από 27-07-2017 απόφαση/διακήρυξη) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (fax)  
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)  

 
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
      Σύμφωνα με την διακήρυξη με αριθμό πρωτ.: 8055/1/545-γ από 27/07/2017 διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και ειδικότερα 
αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, προσφέρω 
στην/στις πόλη/εις (έδρα/ές) ………………….……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(αναγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας) τα παρακάτω ποσοστά 
έκπτωσης επί της μέσης τιμής.  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΟΛΗ (ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
(τίθεται Χ) ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 
2 
3 
4 

ΚΕΡΚΥΡΑ           [……] 
ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ     [……] 
ΓΑΙΟΣ ΠΑΞΩΝ    [……] 
ΛΕΥΚΙΜΜΗ        [……] 

Βενζίνη 
αμόλυβδη 95 
οκτανίων 

  
 
 

 
              Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ’ αριθ. 
8055/1/545-γ από 27-07-2017 διακήρυξης                  
                                                                                   
                                                                                   ………………………2017 

                                                                          Τόπος/ημερομηνία 
                                               Ο Προσφέρων 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8055/1/545-γ από 27-07-2017 απόφαση/διακήρυξη) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00001787] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1 / ΚΕΡΚΥΡΑ / 49100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΝΘ/ΜΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΙΔΟΥ Ευαγγελία] 
- Τηλέφωνο: [2661029134-6] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [adkerkyras@astynomia.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (C.P.V.:09100000-0)] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ001696460] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

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

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

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

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

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

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

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

ΑΔΑ: ΨΛΣΖ465ΧΘ7-ΟΘ8



32 
 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

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

Απάντηση: 

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

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

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

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

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
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της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

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

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

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

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

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

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

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

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

[……] 

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

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

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

[……] 

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

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

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

[……] 

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

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

 
[] Ναι [] Όχι 
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

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

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κέρκυρας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 
έχω υποβάλλει στα μέρη I έως V  του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
και ειδικότερα αμόλυβδης βενζίνης , λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται 
στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου 
ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού, βάσει της υπ’ αρίθμ. 11/2017 σχετικής Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
/Α.Ε.Α.  ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του 
μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που 
επιχειρούν στο Νομό Κέρκυρας προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για το χρονικό διάστημα από 09 Σεπτεμβρίου 2017  έως και 31 Δεκεμβρίου 
2017. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
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επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

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

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

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

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

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 
ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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