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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
                                                         «Αναρτητέα στο διαδίκτυο»                              ΑΔΑ: 608Ν46ΜΚ6Π-ΡΝΝ  
                                                     «Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ»                         ΑΔΑΜ: 19PROC005765138 

                                            
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάμος, 29 Οκτωβρίου 2019 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια καυσίμων 
κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για 
την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του 

μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και 

των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό 

Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας 

(Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. 
Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, 
Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς και του 
Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των 
υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό 
Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ροών, προς το σκοπό αποφυγής 
ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών 

ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του 

σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 
31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων 
πιστώσεων.  
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εννέα (09) 
τμήματα όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 
παράγραφο 1.3. και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας 
διακήρυξης. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ (CPV):  
ΤΜΗΜΑ Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ & Ε΄: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄,Ζ΄,Η΄ & Θ: 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός προϋπολογισμός, 
οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα: 
Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η & Θ: Α.Λ.Ε.2410301001 
& Ε.Φ.1043-201-0000000. 
Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ & ΣΤ΄: Α.Λ.Ε.2410301001 & 
Ε.Φ.1043-701-0000000. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Σ Α Μ Ο Υ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
� ΠΡ. ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΡΕΪΖΗ 3-Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ  

℡ΤΗΛ.: 22730-87317 – Police On Line: 8610130 

� (FAX): 22730-25055 

( e - m a i l ) : a d s a m o u @ a s t y n o m i a . g r  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 8055/2/29-ε΄ 
 

 

 

Η  
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4. της παρούσας,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης (ανά τμήμα) την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής 
πώλησης της ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95ΟΚΤ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
κατά τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου 
και Δήμος Δυτικής Σάμου) και του Δήμου Ικαρίας, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη 
βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης ), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου 

στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, 

ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. 
Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς 
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και του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν 
στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, προς το σκοπό 

αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών 

αρχών της αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων, 
προϋπολογισθείσης δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα 
πέντε λεπτών (59.917,75€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#74.298,00€# συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.24%) σύμφωνα με τους όρους που εξειδικεύονται στην παρούσα και τα συνημμένα 

Παραρτήματα, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης που 
συναποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εννέα (09) τμήματα όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 
παράγραφο 1.3. και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα 

επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

                                                                                  Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 

            ΝΙΚΗ ΒΕΡΓΙΝΗ  
       ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΡΕΪΖΗ 3 

Πόλη ΣΑΜΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 831 00 

Τηλέφωνο 2273087317 

Φαξ 2273025055 - 2131527826 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  adsamou@astynomia.gr  

av.arvanitis@astynomia.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Γραφείο Μερικής Διαχείρισης Χρηματικού 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.astynomia.gr  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 

Κεντρικής Κυβέρνησης) και συγκεκριμένα στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη. 

 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση: 

� Στην διεύθυνση (URL) www.diavgeia.gov.gr του προγράμματος «Διαύγεια»  

� Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)  

� Στην διεύθυνση (URL) www.samoscci.gr του Επιμελητηρίου Σάμου, στο οποίο θα αποσταλεί η παρούσα 

διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (samcci@otenet.gr). 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις: www.diavgeia.gov.gr, 

www.promitheus.gov.gr & www.samoscci.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με 

τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή Παραρτήματα, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε.:2410301001 του Ειδικού 
Φορέα:1043-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» και τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε.:2410301001 
του Ειδικού Φορέα:1043-701-0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη» του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οικονομικού έτους 
2020.   
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για 

την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της 

Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν 

στον Νομό Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. 

Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. 
Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. 
Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που 
επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ροών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και 

αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της 

αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των 
εγκεκριμένων πιστώσεων.  
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες της 

Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, 

Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου)» 

ΤΜΗΜΑ Β΄: « Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του 

Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου 

που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση 
των μεταναστευτικών ροών» 

ΤΜΗΜΑ Γ΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Πυθαγορείου»  

ΤΜΗΜΑ Δ΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

ΤΜΗΜΑ Ε΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης  για τις ανάγκες του Τ.Δ.Μ. 
Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που 

επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ροών»  

ΤΜΗΜΑ Ζ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Πυθαγορείου» 

ΤΜΗΜΑ Η΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

ΤΜΗΜΑ Θ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου 
Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

(Τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της 

παρούσας διακήρυξης.) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΔΩΝ (CPV) 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄ , Δ΄ & Ε΄ του διαγωνισμού: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»  

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΣΤ΄,Ζ΄,Η΄ & Θ΄ του διαγωνισμού: 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προμήθεια αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των 
εγκεκριμένων πιστώσεων.  
Αναλυτική περιγραφή της χρονικής διάρκειας της σύμβασης περιγράφεται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης.   

 

 

ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες της 

Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, 

Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου)», εκτιμώμενης αξίας είκοσι επτά χιλιάδων 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ            
Ν. 4412/2016  

(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών #27.419,36€# μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#34.000,00€# συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

ΤΜΗΜΑ  Β΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του 

Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου 

που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση 
των μεταναστευτικών ροών», εκτιμώμενης αξίας οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών #8.467,74€# μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#10.500,00€# συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

ΤΜΗΜΑ Γ΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Πυθαγορείου», εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε 
ευρώ και δεκαέξι λεπτών #5.645,16€# μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(#7.000,00€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%). 

ΤΜΗΜΑ Δ΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου», εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτών #6.451,61€# μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#8.000,00€# συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

 ΤΜΗΜΑ Ε΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου», εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών #4.677,42€# μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#5.800,00€# συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης  για τις ανάγκες του Τ.Δ.Μ. 
Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που 

επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ροών», εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι 
ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών #2.821,78€# μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (#3.499,00€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%). 

ΤΜΗΜΑ Ζ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Πυθαγορείου», εκτιμώμενης αξίας χιλίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων 
ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών #1.854,84€# μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (#2.300,00€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%) 

ΤΜΗΜΑ Η΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. 
Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου», εκτιμώμενης αξίας χιλίων εννιακοσίων 
τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών #1.934,68€# μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#2.399,00€# συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

ΤΜΗΜΑ Θ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου 
Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου», εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ 
και δεκαέξι λεπτών #645,16€# μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(#800,00€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%). 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:  Πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών #59.917,75€# μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#74.298,00€# συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24%), για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού. 

Αναλυτική περιγραφή  της προϋπολογισθείσας δαπάνης περιγράφεται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης.   

 

Φ.Π.Α. 
Ο εκάστοτε ισχύων. Για τον υπολογισμό του φόρου στην παράδοση αγαθών 

εφαρμόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται 
απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 & 18 του ν.2859/2000, 
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όπως ισχύει.  

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Ζ΄, Η΄ & Θ΄ του διαγωνισμού: 

Α.Λ.Ε.:2410301001 του Ειδικού Φορέα:1043-201-0000000 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης» του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, οικονομικού έτους 2020.   
 

Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ & ΣΤ΄: του διαγωνισμού: 

Α.Λ.Ε.:2410301001 του Ειδικού Φορέα:1043-701-0000000 «Δαπάνες 
Μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» του 

προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οικονομικού 
έτους 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις, ανά περίπτωση ως εξής:  

α)ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524 %, στην περίπτωση υπογραφής 

σύμβασης με το μειοδότη καθαρής αξίας από 1.000,00 ευρώ και άνω, οι οποίες 

κατανέμονται ως ακολούθως:  

i) 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% 

ii) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,07252%, ως εξής: 

0,07 % 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 

iii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 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.    

β)ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,63272 %, στην περίπτωση υπογραφής 

σύμβασης με το μειοδότη καθαρής αξίας μικρότερης των 1.000,00 ευρώ, οι 

οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:  

i) 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% 

ii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 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.    

Οι παραπάνω κατά περίπτωση κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Επίσης, κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 

του ν.4172/2013 (Α΄-167) φόρος εισοδήματος, ήτοι 1% επί της καθαρής αξίας 

των τιμολογίων αφαιρουμένων των ανωτέρω, ανά περίπτωση, κρατήσεων, ο 
οποίος βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα 
του διαγωνισμού, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής 
πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, 

όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του πρώην Δήμου 
Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) και του Δήμου 
Ικαρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 και αντιστοιχεί στην 

ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 
5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4257/2014. 

Η νόμιμα διαμορφούμενη μέση μηνιαία λιανική τιμή πώλησης λαμβάνεται 

αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου 

(νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) και του Δήμου Ικαρίας 

(άρθρο 63 ν.4257/14). 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού. Η Προσφορά 

που θα υποβληθεί, θα καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των ποσοτήτων των απαιτούμενων από 

την παρούσα διακήρυξη ειδών για κάθε τμήμα του διαγωνισμού, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων του διαγωνισμού στον ίδιο προσφέροντα. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί στον ίδιο προσφέροντα ορίζεται σε εννέα 
(09). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις 
α) Του Ν. 1481/1984 ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης΄΄, όπως αυτές ισχύουν (ΦΕΚ Α΄- 152/8-

10-1984).  

β) Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π»(Α.143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το Ν. 4337/2015 (Α.129). 

γ) Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 

4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄-240). 

δ) Του Ν.2286/1995 (Α’-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων» όπως 

τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
ε) Του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 

1975/1991 και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το Ν. 2676/1999. 

στ) Του Ν.2690/1999 (Α’-45) , αρθ.21 , «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

ζ) Του Ν.3861/2010(Α’-112) «Ενίσχυση Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων & Πράξεων 

Κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες 

διατάξεις». 

η) Το άρθρο 3 του Ν.3938/2011(Α’-61) «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας 

στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη & άλλες διατάξεις». 

θ) Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), όπως ισχύουν. 

ι) Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 231 του 

Ν.4281/2014 «Κεφάλαιο Β΄ Γενική Διάρθρωση – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας» και ισχύει. 
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ια) Του Ν. 4412/2016 (Α.147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

ιβ) Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

ιγ) Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύουν.  

ιδ) Του Π.Δ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 

ιε) Του Π.Δ.14/2001 (Α’-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. 
ιστ) Του Π.Δ. 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα. 

ιζ) Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 

ιη) Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145). 

ιθ) Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Δ.Ε.Ε.Π.Δ.» (Α.235). 

κ) Του Π.Δ. 7/2017 (Α.14) «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών 

υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 

κα) Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄-119). 
κβ) Toυ Π.Δ. 83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών" (Α' -121). 

2. Την υπ΄αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24-12-2015 (Β΄-2884) Απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 

3. Την υπ’αριθμ. ΓΔΟΕΣ/4/28-θ΄ από 19/12/2016 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.(Β.4130).  
4. Την υπ’ αριθμό ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β από 27/09/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε 

υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄3470). 
5. Την υπ΄αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/448 από 24-08-2019 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 

στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Δημόσιας Τάξης.» (Β΄-3264/26-08-2019). 
6. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/358-δ΄ Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Λειτουργία Γενικών και 

Μερικών Διαχειρίσεων Ελληνικής Αστυνομίας.» 
7. Την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση 

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).   

8. Το άρθρο 63 του ν. 4257/2014 “ Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”. 

9. Την υπ’ αριθμό 7000/1/20/1 από 25/04/2019 Απόφαση της κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με 

θέμα: «Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών, του Ειδικού Φορέα 1043-201-0000000 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης» (πρώην Ε.Φ.07-410 «Ελληνική Αστυνομία»), έτους 2020» (ΦΕΚ Β΄1797/22-05-2019). 
10. Την υπ’ αριθμό 7000/1/20/1-β΄ από 25/04/2019 Απόφαση της κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

με θέμα: «Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του 

Ειδικού Φορέα 1043-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» (πρώην Ε.Φ.07-410 «Ελληνική 
Αστυνομία»), έτους 2020». (ΦΕΚ Β΄1735/17-05-2019).   
11. Την υπ’ αριθμό 7000/1/20/1-α από 25/04/2019 Απόφαση της κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

με θέμα: «Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών, του Ειδικού Φορέα 1043-701-0000000 «Δαπάνες 
Μεταναστευτικών Ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (πρώην Ε.Φ.07-593 «Δαπάνες 
Μεταναστευτικών Ροών Ελληνικής Αστυνομίας»), έτους 2020» (ΦΕΚ Β΄1862/27-05-2019). 
12. Την υπ’ αριθμό 7000/1/20/1-γ΄ από 25/04/2019 Απόφαση της κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
με θέμα: «Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του 

Ειδικού Φορέα 1043-701-0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη» (πρώην Ε.Φ.07-593 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών Ελληνικής Αστυνομίας»), έτους 2020». 
(ΦΕΚ Β΄1862/27-05-2019). 

13. Την υπ’ αριθμό 7000/1/20/1-δ΄ από 25/04/2019 Διαπιστωτική Πράξη της κας Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη με θέμα: «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον 

Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά το άρθρο 6, παρ. 2 

εδάφιο γ’ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄1797/22-05-2019). 
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14. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ/4/28-λθ’ από 07/12/2017 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των 

άρθρων 24,26,66 και 69γ του Ν.4270/14 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις περιφερειακές 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες 

Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». (ΦΕΚ Β’4315) 

15. Την ανάγκη με αιτιολογία: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), 
για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου 

και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων 
Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. 
Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των 
Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που 
απασχολούνται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, προς το σκοπό αποφυγής 

ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της 

αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων. 
16. Την υπ’ αριθμό 1742/19/1126171 από 28/05/2019 Διαταγή της Δ/νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α. 

17. Την υπ’ αριθμό 2/18259/ΔΠΓΚ από 20/03/2019 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 

του Αναπλ.  Υπουργού Οικονομικών, με Α.Δ.Α.:65ΑΡΗ-07Φ. (Ε.Φ.1043-201-0000000). 
18. Την υπ’ αριθμό 8001/6/19-ζ-2 από 27/03/2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του 
Προϊστάμενου Επιτελείου/Α.Ε.Α., με Α.Δ.Α.:ΨΚΦ746ΜΚ6Π-ΡΣΟ & ΑΔΑΜ:19REQ004685232 (Ε.Φ.1043-
201-0000000). 
16. Την υπ’ αριθμό 8001/6/19-ι από 08/03/2019 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 

του Προϊστάμενου του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α., με 

Α.Δ.Α.:ΩΔ4Κ46ΜΚ6Π-Ρ2Ρ. (Ε.Φ. 1043-701-0000000). 
17. Την υπ’ αριθμό 8001/6/19-ι-1 από 12/03/2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του 

Προϊστάμενου του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α., με 

Α.Δ.Α.:Ω9ΝΑ46ΜΚ6Π-ΓΚ8 & ΑΔΑΜ:19REQ004594828 (Ε.Φ. 1043-701-0000000). 
18. Το υπ’ αριθμό 8487/19/1901199 από 11/09/2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου 

(ΑΔΑΜ: 19REQ005545463) (Ε.Φ. 1043-201-0000000). 
19. Το υπ’ αριθμό 8487/19/1901206 από 11/09/2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου 

(ΑΔΑΜ: 19REQ005545292) (Ε.Φ. 1043-701-0000000). 
20. Την υπ’ αριθμό 8055/1/19/120352 από 12/09/2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της 

Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, με Α.Δ.Α.: ΨΗΓ346ΜΚ6Π-ΤΟ5 και ΑΔΑΜ Έγκρισης: 19REQ005565669 
(Ε.Φ.1043-201-0000000). 
- Α/Α Δαπάνης: 120352 
- Αριθμός καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάμου: 76692. 
21. Την υπ’ αριθμό 8055/1/19/120355 από 12/09/2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της 

Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, με Α.Δ.Α.: Ψ3ΥΖ46ΜΚ6Π-ΠΟΜ και ΑΔΑΜ Έγκρισης: 19REQ005565818 
(Ε.Φ.1043-701-0000000). 
- Α/Α Δαπάνης: 120355 
- Αριθμός καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάμου: 76699. 
22. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές 

αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 120 του ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΑ 

 

ΩΡΑ 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ   

2ος όροφος                          

Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3          

11/11/2019 11/11/2019 Δευτέρα 11:30 
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Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 

αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες 

εκτέλεσης της προμήθειας. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, εντός πέντε (05) 

τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 
έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 

δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης: 

α)αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr), την 29/11/2019. 
β)καταχωρήθηκε  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr ), 

την 29/11/2019. 
γ)θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (samcci@otenet.gr)  στο 

Επιμελητήριο Σάμου (www.samoscci.gr). 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η αθέτηση της υποχρέωσης 

αυτής, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμηθευτή, κατά την έννοια της περ. θ΄ της παρ. 

4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

• Το συμφωνητικό – σύμβαση. 

• Η παρούσα Διακήρυξη με τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 

•  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

• Οι τεχνικές προδιαγραφές της αναθέτουσας αρχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

• Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 

δικαιολογητικά. 

• Η τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση δωρεάν & πρόσβαση στα έγγραφα της 

παρούσας σύμβασης: 

� Στην διεύθυνση (URL) www.diavgeia.gov.gr του προγράμματος «Διαύγεια»  

� Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)  

� Στην διεύθυνση (URL) www.samoscci.gr του Επιμελητηρίου Σάμου, στο οποίο θα αποσταλεί η παρούσα 

διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (samcci@otenet.gr). 

 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

- Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 

προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την 

ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

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

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

αλλαγών.  

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

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

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη 

είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται, αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

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

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

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

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

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

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
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διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 

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

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας 
διακήρυξης. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του 

Ν.4412/2016).  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

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

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

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

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

απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία.  

ή/και 

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 

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

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) Η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
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2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

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

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

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

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

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. γ. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

ν.4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

[Κριτήρια Επιλογής] 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

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

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

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

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο και να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Σε περίπτωση 

που το ειδικό επάγγελμά τους δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών οι οικονομικοί φορείς θα 

αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκαταστάσεις - πρατήρια που θα εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες της παρούσας σύμβασης, όπως αυτά θα δηλωθούν στην τεχνική προσφορά τους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ 
άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
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Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις – πρατήρια που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης θα 
πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση εντός των είκοσι (20) χιλιομέτρων από την έδρα της 
προμηθευόμενης Αστυνομικής Υπηρεσίας για τον πρώην Δήμο Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και 

Δήμος Δυτικής Σάμου) και εντός εξήντα (60) χιλιομέτρων από την έδρα της προμηθευόμενης 
Αστυνομικής Υπηρεσίας για το Δήμο Ικαρίας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

της παρούσας διακήρυξης. 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.   

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής – Αποδεικτικά μέσα 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 

79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 

Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 

(λόγους αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής), της παρούσας διακήρυξης και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 

(www.hsppa.gr ). 

Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

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, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της παρούσας για το 

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

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

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

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Επειδή, η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής είναι κοινά για 
όλα τα τμήματα, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ένα (01) Τ.Ε.Υ.Δ., στο οποίο θα δηλώνουν το 
τμήμα για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.   



Σελίδα 19 από 71 
της υπ’ αριθμό 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου  

 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής. 

Α.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Α.2. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας διακήρυξης, οι φορείς στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσας. 

Α.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 

ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.7. 

Α.4. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

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

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 

μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Α.5. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

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

ισχύουν. 

Α.6. Τα αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παραγράφου 3.2, 

κατά το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

Α.7. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Η εν 

λόγω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα, συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 3.2 για 

την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών μέσων.  

Α.8. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:   
-οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,   

-οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον 
έχουν συνταχθεί και υπογραφεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β.1. Αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά) μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.   

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

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

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2. της παρούσας: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι, έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

-Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας θα πρέπει να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως (προ της υποβολής προσφοράς τους) τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά, ώστε να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι, μαζί με τα αντίστοιχα που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους (των 
δικαιολογητικών) ή, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα έχουν εκδοθεί έως 
τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους. [ΣΧΕΤ: υπ’ αριθμό 2210 από 19/04/2019 έγγραφο της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. (Α.Δ.Α.: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)].  

-Εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης  

-Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο  για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών 

της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

-Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει επίσης τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ίδιου, ως εργοδότη ή 
ανεξάρτητο επαγγελματία. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.2.α της παρούσας, πέραν των ως άνω πιστοποιητικών: υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, στην οποία να δηλώνει όλους τους φορείς στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 2α του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.2γ της παρούσας: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α΄ και β΄ της παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α΄ και β΄ της 

παρούσας.  

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. της παρούσας: υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στην 

οποία να δηλώνει ότι, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά) των κριτηρίων επιλογής της παραγράφου  2.2.4. (απόδειξη 
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 

Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου  2.2.4. της παρούσας: οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 

τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου  
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 της παρούσας: οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν σε ισχύ φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων - πρατηρίων 
υγρών καυσίμων που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης, όπως αυτά θα δηλωθούν 

στην τεχνική προσφορά τους. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

i.  Για Α.Ε. απαιτείται: α)ΦΕΚ σύστασης-ίδρυσης, τροποποιήσεων καταστατικού, β)Αντίγραφο του 

ισχύοντος καταστατικού, γ)Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο υπάρχει 

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της 

συγκεκριμένης εταιρείας, δ)Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
παραγράφου, ε)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 

τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί, στ)Μαζί με τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα 
και στοιχεία πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 

(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, o Διευθύνων Σύμβουλος, 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης 

αυτών, αν αυτό δεν   προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών 

ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου. 

ii. Για Ε.Π.Ε. απαιτείται: α)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, β)Πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, γ)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων 

του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη 

μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί, 
δ)Μαζί με τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και όλα τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 

ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν   προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου 

iii. Για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. απαιτείται: α)Αντίγραφο του καταστατικού και όλων των τροποποιήσεών του ή 

αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει, β)Πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, γ)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων 

του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη 

μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό που έχει κατατεθεί, δ) Μαζί με 
τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 

πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου.  

iv. Για φυσικά πρόσωπα απαιτείται εκτύπωση εντύπου από το σύστημα TAXISNET στο οποίο θα 

εμφαίνονται όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης.  

v. Για συνεταιρισμούς βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του 
παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το 
Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου. 

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως 
άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και 
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα του διαγωνισμού, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του 
είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος 
Ανατολικής Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) και του Δήμου Ικαρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86, σε 

συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 και αντιστοιχεί 

στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 
63 του ν. 4257/2014. 

Η νόμιμα διαμορφούμενη μέση μηνιαία λιανική τιμή πώλησης λαμβάνεται αποκλειστικά από το 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την 
περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) (άρθρο 63 

ν.4257/14). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται, με ποινή ακυρότητας, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των 

απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη ειδών για κάθε τμήμα του διαγωνισμού, όπως αυτές 

αναλυτικά αναφέρονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών αντιπροσφορών. 

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά, ανά τμήμα του 
διαγωνισμού. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών.  

2.4.2.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1.5 είτε (α) 
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο Γραφείο Μερικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου. 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στην αναθέτουσα αρχή, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί, εφόσον περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 

ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1.5 της παρούσας διακήρυξης. Η 

αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι 

ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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2.4.2.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

2.4.2.3 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ»  τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού, 

όλα τα ακόλουθα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία του 

άρθρου 92 του ν.4412/2016, ο οποίος περιλαμβάνει:  

α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος 

περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 2.4.3.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 
2.4.2.2. στους οποίους πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

                                  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

                              Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 

επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη 

ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που 

επιχειρούν στον Νομό Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. 

Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. Σάμου 

και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την 

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων.  

Αριθμός Διακήρυξης:  8055/2/29-ε 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 11/11/2019 ώρα 11:30’ π.μ. 

Τμήμα ή Τμήματα του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, ήτοι: ΤΜΗΜΑ:…………………………………………….  
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α. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

β. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 

επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη 

ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που 

επιχειρούν στον Νομό Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. 

Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. Σάμου 

και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την 

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών 

ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων. 

Αριθμός Διακήρυξης:  8055/2/29-ε 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 11/11/2019 ώρα 11:30’ π.μ. 

Τμήμα ή Τμήματα του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά  

 ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………… 

                   ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

                  Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 

επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη 

ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που 

επιχειρούν στον Νομό Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. 

Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. Σάμου και 

των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την 

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών 

ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων. 

Αριθμός Διακήρυξης:  8055/2/29-ε 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 11/11/2019 ώρα 11:30’ π.μ. 

Τμήμα ή Τμήματα του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, ήτοι: 

ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………… 
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γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παραγράφου 1.5 της παρούσας διακήρυξης, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.1.1 της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στην 

αναθέτουσα αρχή) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2.8. 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». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. (Άρθρο 21 του ν.4412/2016). 

2.4.2.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει   

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

                 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

                           Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 

επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ……..……… 

Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη 

ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που 

επιχειρούν στον Νομό Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. 

Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. Σάμου 

και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την 

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων. 

Αριθμός Διακήρυξης:  8055/2/29-ε 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 11/11/2019 ώρα 11:30’ π.μ. 
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2.4.2.10. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

2.4.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

2.4.3.1 Ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την 

συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία και περιλαμβάνει: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ), σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) 
και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

-Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

-Επειδή η προς ανάθεση Σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αλλά τα κριτήρια επιλογής είναι κοινά για 

όλα τα τμήματα, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ένα (01) Τ.Ε.Υ.Δ. 

-Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) συμπληρώνεται, υπογράφεται και 
υποβάλλεται, ως εξής: 

i) Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (II,III, IV και VI) 
συμπληρώνονται από τους οικονομικούς φορείς, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 

επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

ii) Το Μέρος ΙΙ.Α. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, με την επισήμανση ότι για τους 
ελληνικούς οικονομικούς φορείς, εφόσον δεν τηρείται μέχρι την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής], κατά την έννοια των διατάξεων του 

άρθρου 83 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, στο Τ.Ε.Υ.Δ. Μέρος ΙΙ : «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα», στην Ενότητα Α : «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και συγκεκριμένα στην 
ερώτηση: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής];», να δηλώνεται αρνητική απάντηση (επιλέγοντας «ΟΧΙ»), και να μην 
συμπληρώνονται οι ερωτήσεις που ακολουθούν στα στοιχεία (α) έως (ε). 

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του 
παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το 
Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου. 

Πέρα από τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής στη 

διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της χώρας 

εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού οικονομικού φορέα σε 
επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή του οποίου δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας την 

σχετική ένδειξη στο Τ.Ε.Υ.Δ. 

iii) Το Μέρος ΙΙ.Β. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. 

iv) Το Μέρος ΙΙ.Γ. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, με την επισήμανση ότι  στην 
περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν πληροί τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις, 

αναφορικά με την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από 

τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις.  

Σ’ αυτή την περίπτωση ο προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τ.Ε.Υ.Δ. στο μέρος ΙΙ.Γ, ότι θα 
στηριχτεί σε τρίτους (άλλους οικονομικούς φορείς), σημειώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη (επιλέγοντας 
«ΝΑΙ») και επισυνάπτει χωριστά έντυπα Τ.Ε.Υ.Δ., για κάθε οικονομικό φορέα που θα του παράσχει 
στήριξη. 
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Στα επισυναπτόμενα χωριστά Τ.Ε.Υ.Δ. των οικονομικών φορέων που θα παράσχουν στήριξη στον 

προσφέροντα οικονομικό φορέα, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ. Δεδομένου ότι, η στήριξη 

παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις, 

αναφορικά με την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη, συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος 
IV, για κάθε έναν από τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 

Το/α χωριστό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. των οικονομικών φορέων που θα παράσχουν στήριξη στον προσφέροντα, 

συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής». Το/α ανωτέρω χωριστό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και 

υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του 

ν.4412/2016. Εφόσον, ο τρίτος οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. 

υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι κατασκευαστές/ παραγωγοί ή/ και οι κάθε είδους «προμηθευτές» ειδών/ 

υλικών/ προϊόντων των οικονομικών φορέων/συμμετεχόντων δεν αποτελούν, κατά γενικό κανόνα, τρίτους 

φορείς , υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), στις ικανότητες των οποίων αυτοί στηρίζονται και, συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή 
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ εκ μέρους τους. (Πρβλ. Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ). 

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης συγκεκριμένο κριτήριο 

επιλογής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων, όπως να διαθέτει συγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, τότε, 

εφόσον ο προσφέρων δεν διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα και στηρίζεται 

στις ικανότητες τρίτων ως προς αυτά, ο οικονομικός φορέας που παρέχει στον προσφέροντα τις εν λόγω 

εγκαταστάσεις/μηχανήματα είναι τρίτος, κατά τα προαναφερθέντα, και απαιτείται να προσκομίσει 

Τ.Ε.Υ.Δ., στο οποίο δηλώνει ότι στηρίζει τον προσφέροντα ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής, 

ήτοι διαθέτει τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις/ μηχανήματα που απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. [Πρβλ. 

Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ]. 

v) Το Μέρος ΙΙ.Δ. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, με την επισήμανση ότι  στην περίπτωση 

που ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (άλλους οικονομικούς φορείς), στις ικανότητες των 
οποίων δεν στηρίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να 
σημειώσει την αντίστοιχη ένδειξη στο Τ.Ε.Υ.Δ. στο μέρος ΙΙ.Δ. (επιλέγοντας «ΝΑΙ»).  

Εάν, περαιτέρω, στηρίζεται στον υπεργολάβο και για ορισμένη/ες ικανότητες, ήτοι σε ένα ή περισσότερα 

από τα κριτήρια επιλογής του Μέρους IV, τότε συμπληρώνει μόνο την Ενότητα Γ «Πληροφορίες σχετικά 

με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ» του Μέρους ΙΙ, σημειώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη 
(επιλέγοντας «ΝΑΙ») και όχι την Ενότητα Δ του Μέρους ΙΙ, σημειώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη 
(επιλέγοντας «ΟΧΙ»).  

Επισημαίνεται ότι και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ο οικονομικός φορέας επιπρόσθετα συμπληρώνει 
το πεδίο με αριθμ. 10 της Ενότητας Γ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) του Μέρους IV, το οποίο 

αναφέρεται στο ποσοστό της σύμβασης (%) που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει με υπεργολαβία. 

Ειδικότερα, ως προς το ως άνω πεδίο της Ενότητας Δ του Μέρους ΙΙ, και εφόσον απαιτείται η 

συμπλήρωσή του, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη Ναι/Όχι και, στην 

περίπτωση που συμπληρώνεται η ένδειξη «Ναι» παρατίθεται περαιτέρω σχετικός κατάλογος των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και του ποσοστού της σύμβασης που θα αναλάβει να εκτελέσει έκαστος εξ 

αυτών. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους (άλλους οικονομικούς φορείς), τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α 
υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, 
ο προσφέρων οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά Τ.Ε.Υ.Δ., όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI του Τ.Ε.Υ.Δ. για 

κάθε έναν από τους υπεργολάβους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

όπως αυτοί καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή 
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του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση 
μη υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού δεν απαιτείται να υποβληθεί Τ.Ε.Υ.Δ. για υπεργολάβους στις 

ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται. Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας στηρίζεται σε μία ή περισσότερες ικανότητες του υπεργολάβου του, τότε 

υποχρεωτικά υποβάλλει χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. αυτού, ανεξάρτητα από το ποσοστό της υπεργολαβίας και το 

συμπληρώνει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην περίπτωση (iv). 

Το/α χωριστό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. των υπεργολάβων στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο προσφέροντας 

οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του 
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής». Το/α ανωτέρω χωριστό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να είναι 
δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 

2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον, ο τρίτος οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το 

χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

vi) Το μέρος ΙΙΙ. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. 

vii) Το μέρος IV συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς και συγκεκριμένα μόνο η Ενότητα α 

«Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής». Όσον αφορά το πεδίο με αριθμό 10 της Ενότητας Γ 
«Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», σε αυτό δηλώνεται συγκεκριμένο ποσοστό της υπό ανάθεσης 

σύμβασης (%), το οποίο ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους (άλλους 
οικονομικούς φορείς) υπό μορφή υπεργολαβίας με βάση αναφοράς την εκατοντιαία  κλίμακα 

ποσόστωσης (π.χ. 10%,23%,30% κλπ). 

viii) Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή 
του κατά νόμο υπόχρεου/ων, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

- Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν.4412/2016, είναι δυνατή,  με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο 

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

-Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

2.4.4 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Τεχνική προσφορά»  

α) Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και να 
καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
της παρούσας διακήρυξης). 

β) Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει, με ποινή ακυρότητας,  όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Υποβάλλονται, υποχρεωτικώς και επί ποινή αποκλεισμού, στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά» 
τα εξής δικαιολογητικά: 

� Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας 

Διακήρυξης και να δηλώνεται, ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα του διαγωνισμού για το οποίο 
υποβάλλεται η προσφορά, τα στοιχεία που αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας διακήρυξης 

(σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας διακήρυξης).  

� Αναλυτική κατάσταση (ταχυδρομική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο πρατηριούχων κλπ) (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσας διακήρυξης), των πρατηρίων (ανά Αστυνομική 

Υπηρεσία), από τα οποία θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και εάν 
προσφέρονται άλλες δωρεάν παροχές, όπως εσωτερικό – εξωτερικό πλύσιμο των υπηρεσιακών οχημάτων 

κλπ. Επισημαίνεται ότι, η προσφορά άλλων δωρεάν παροχών ΔΕΝ αποτελεί κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης.  

-Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις   της διακήρυξης, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

2.4.5 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με 

τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1. & ΣΤ.2.’ της 

παρούσας διακήρυξης, για το αντίστοιχο τμήμα του διαγωνισμού που θα υποβληθεί η προσφορά. 

-Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλει προσφορά για περισσότερα από ένα τμήμα του 
διαγωνισμού, η οικονομική προσφορά κάθε τμήματος, με ποινή ακυρότητας, να τοποθετηθεί σε 
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ……». 
(Παράδειγμα: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού θα πρέπει μέσα 

στον  κυρίως φάκελο να υπάρχουν εννέα (09) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ…….. (το αντίστοιχο τμήμα του διαγωνισμού που υποβάλλεται η 

προσφορά)»)  

Α. Τιμές 

Α.1. Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Α.2. Η προσφορά θα δοθεί με την μορφή ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά 
τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου 
και Δήμος Δυτικής Σάμου) και του Δήμου Ικαρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86, σε συνδυασμό με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε 

κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 
63 του ν. 4257/2014. 

Η νόμιμα διαμορφούμενη μέση μηνιαία λιανική τιμή πώλησης λαμβάνεται αποκλειστικά από το 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την 

περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) και του Δήμου 

Ικαρίας (άρθρο 63 ν.4257/14). 

Α.3. Η προσφερόμενη τιμή ήτοι το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης 

κάθε φορά μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα 

παράδοσης, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, 

στην περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) και του 
Δήμου Ικαρίας, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά.  Επίσης, θα πρέπει να 
δηλώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, με σαφήνεια το τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο ο υποψήφιος 
προμηθευτής θα υποβάλλει προσφορά.  

Α.4. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού έκπτωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των 

επιβαρύνσεων (μεταφορικά, έξοδα εκτελωνισμού, ασφάλιση ειδών, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά 

έξοδα-επιβαρύνσεις, νόμιμες κρατήσεις, εισφορές υπέρ τρίτων, φορολογία εισοδήματος). 

Α.5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δαπανών μέχρι και την 

παράδοση του υπό προμήθεια είδους και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους 

απαίτηση μπορεί να εγερθεί.  

Α.6. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Α.7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά τμήμα του διαγωνισμού, στο ποσοστό προσφερόμενης 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής 
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πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, όπως προκύπτει από το 

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου 

(νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) και του Δήμου Ικαρίας, για το σύνολο των 
ποσοτήτων των ειδών του τμήματος για την οποία υποβάλλεται η προσφορά. 

Α.8. Το ποσοστό έκπτωσης νοείται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και   

παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Α.9. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, η 
προσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Α.10. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις, ανά περίπτωση ως εξής:  
α) Κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524 %, στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης με το μειοδότη 

καθαρής αξίας από 1.000,00 ευρώ και άνω, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:  

i) 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% 

ii) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,07252%, ως εξής: 

0,07 % 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 

iii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 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.    

β) Κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,63272 %, στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης με το μειοδότη 

καθαρής αξίας μικρότερης των 1.000,00 ευρώ, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:  

i) 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% 

ii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 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.    

Οι παραπάνω κατά περίπτωση κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Επίσης, κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄-167) 

φόρος εισοδήματος, ήτοι 1% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων αφαιρουμένων των ανωτέρω, ανά 

περίπτωση, κρατήσεων, ο οποίος βαρύνει τον προμηθευτή. 

Α.11. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για  την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Α.12. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 

του ν.4412/2016.  

Α.13. Για την προμήθεια καυσίμων κίνησης επιβάλλεται ο εκάστοτε ισχύων Φ.Π.Α. Για τον υπολογισμό του 

φόρου στην παράδοση αγαθών εφαρμόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος 

γίνεται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ν.2859/2000, όπως ισχύει.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενων από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 

φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας 

διακήρυξης,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές, για 

το ίδιο τμήμα του διαγωνισμού. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 

την ώρα λήξης της προθεσμίας της παραγράφου 1.5 της παρούσας διακήρυξης. Η παραλαβή μπορεί να 

συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 

παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων 

λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το Γραφείο Διαχείρισης της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παράγραφο 2.4.2 της 

παρούσας διακήρυξης (σημειώνεται ότι στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής της προσφοράς και μονογράφεται από τον υπάλληλο που την παρέλαβε) και σε καταφατική 

περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 1.5. της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 

43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 

με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διευθυντή της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των 

αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν 

διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του 

κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 
του άρθρου 107 του ν.4497/2017). Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 

127 του ν.4412/2016. 

ε) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 

της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό 

αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από 

τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

στ) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

ζ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

η) Ο τρόπος και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται 
από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 
1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ.28/2015(Α΄-34), υπό την επιφύλαξη των άρθρων 21 και 70 του 
Ν.4412/2016. 

- Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα 

υπογράψει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί, για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του 

διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 
74)  όλων των δικαιολογητικών, που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.7.2 της παρούσας διακήρυξης. 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 

από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Επισημαίνεται ότι, αίτημα που θα υποβάλλετε εκπρόθεσμα, ήτοι 

μετά την ως άνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, δεν θα εξετάζεται και θα απορρίπτεται. 
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Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι συμμετέχοντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής,  

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 

2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας διακήρυξης,  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το 

Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που καθορίζονται στην παράγραφο 

2.2.7.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στον Διευθυντή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Επισημαίνεται ότι, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει 

την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 

εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή 

το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προμηθευτή. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του Διευθυντή της αναθέτουσας αρχής. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 

έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 127, 
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β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

3.3.2 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης με 
τον μειοδότη αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, δεν απαιτείται εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β εδάφιο τρίτο του ν.4412/2016 (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση – 
Απάντηση 3). Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

3.3.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.  

3.3.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως η 

προσφορά, η διακήρυξη και η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

3.3.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του ν.4412/2016: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

3.3.6. Επισημαίνεται ότι, οι σχετικές συμβάσεις (συμφωνητικά) με τους μειοδότες, θα υπογραφούν από 
τον Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου, εφόσον εκδοθούν από την Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. 
Σάμου οι απαιτούμενες εκ των κείμενων διατάξεων Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης εντός του 
οικονομικού έτους 2020.  

 3.4 Ενστάσεις  

3.4.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 

σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

3.4.2. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον του Διευθυντή της αναθέτουσας αρχής. Ο Διευθυντής της  

αναθέτουσας αρχής αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  

3.4.3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3.4.4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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3.4.5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 

της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης 

της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 

αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.4.6. Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 

διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

3.4.7. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

4.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση 
υπογραφής σύμβασης με τον μειοδότη αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, 
δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β εδάφιο τρίτο του 
ν.4412/2016 (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση – Απάντηση 3) 

4.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας  διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 

ν.4412/2016. 

4.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

4.1.4 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της παρούσας διακήρυξης, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

4.1.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.6 Επισημαίνεται ότι, η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι 

αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρις της επιστροφής της στον εκδότη της. 

4.1.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 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 δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του προμηθευτή, κατά την έννοια της περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.   
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά από τη λύση αυτής, ο ανάδοχος, 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. Ο ανάδοχος διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό του, 
τους υπεργολάβους του και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση 

της σύμβασης.  
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 

της παρούσας διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

4.5.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.5.2 Οποιαδήποτε, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης 

με προφορική συμφωνία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.6.2. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο ανάδοχος, 

καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις 

αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος, εφόσον η Υπηρεσία παραλείπει χωρίς νόμιμη αιτία, την 

πληρωμή του οφειλόμενου, σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τμήματος. 

4.6.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας 
βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της με δικά της μέσα, ήτοι κατασκευή 
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υπηρεσιακού πρατηρίου καυσίμων κίνησης, εφοδιασμός των υπηρεσιακών οχημάτων από πρατήρια 
καυσίμων/μονάδες εφοδιασμού του στρατού (μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι ποσότητες που τυχόν 
χορηγηθούν/εγκριθούν από το Γ.Ε.Σ. καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας για το έτος 2020), ή 
εφόσον παύσει η λειτουργία κάποιας εκ των προμηθευόμενων Αστυνομικών Υπηρεσιών, χωρίς καμία 
περαιτέρω αποζημίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της συμβατικής περιόδου.  

4.6.4. Επισημαίνεται ότι, κατά την εκτέλεση της σύμβασης τα οχήματα των υπηρεσιών της Δ/νσης 

Αστυνομίας Σάμου δύναται να εφοδιάζονται παράλληλα από μονάδες εφοδιασμού του στρατού. Για το 

λόγο αυτό, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία περαιτέρω αποζημίωση και δεν δικαιούται να καταγγείλει 

την σύμβαση. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1 Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα, τμηματικά ανά μήνα, 
αμέσως ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών (για κάθε μήνα), 

αφού προσκομισθούν στην Υπηρεσία μας από τον προμηθευτή, τα σχετικά τιμολόγια με την ένδειξη «ΜΕ 

ΠΙΣΤΩΣΗ» και δελτία αποστολής (για κάθε μήνα) και αφού συνταχθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά 

(πρακτικά αγοράς – παραλαβής και πρακτικά ανάλωσης), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία 

μετά τον έλεγχο που θα διενεργείται από την Υπηρεσία μας, θα αποστέλλονται στην Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάμου για 

την εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, προς 

πληρωμή με πίστωση-κατάθεση στο δηλωθέν τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. 
5.1.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή και ιδίως: 

α) Τιμολόγιο πώλησης, ανά είδος καυσίμου και ανά τμήμα του διαγωνισμού, υπέρ της προμηθευόμενης 

Αστυνομικής Υπηρεσίας, με την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ», το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο για την 

κανονικότητα της τιμής από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου 

και το οποίο θα συνοδεύεται από τα ανάλογα δελτία αποστολής (μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων) για 

κάθε μήνα, τα οποία θα εκδίδονται κάθε φορά που υπηρεσιακό όχημα εφοδιάζεται με καύσιμα κίνησης 

και τα οποία (δελτία αποστολής) θα περιλαμβάνουν εκτός των άλλων απαραίτητων στοιχείων, τα κάτωθι: 

� Τον τίτλο της προμηθευόμενης Αστυνομικής Υπηρεσίας και τον υπηρεσιακό αριθμό κυκλοφορίας (Ε.Α.) 

του οχήματος. 

� Την ημερομηνία και ώρα χορήγησης των καυσίμων. 
� Το είδος καυσίμου. 

� Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του αστυνομικού που παραλαμβάνει τα καύσιμα. 

� Την υπογραφή και τη σφραγίδα του πρατηριούχου. 

� Την ένδειξη χιλιομέτρηση του οχήματος. 

� Στις παρατηρήσεις των δελτίων αποστολής να αναγράφεται το εξής: «εκδίδεται σε αντικατάσταση της 

ταμειακής απόδειξης με αριθμό ………………… άνευ σειράς». 

� Την απόδειξη από το σύστημα εισροών – εκροών.  

β) Πρακτικό παραλαβής και ανάλωσης από την ειδικά για το σκοπό αυτό συγκροτηθείσα Επιτροπή 

παραλαβής της προμηθευόμενης Αστυνομικής Υπηρεσίας. 

5.1.3. Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά είδος καυσίμου και ανά τμήμα του διαγωνισμού, βάσει της νόμιμα 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον 

αντίστοιχο μήνα παράδοσης και του ποσοστού έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος. Επισημαίνεται ότι, 

η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δε μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 

παραλαβής.  

5.1.4. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε.: 2410301001 του Ειδικού 
Φορέα:1043-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» και τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε.:2410301001  

του Ειδικού Φορέα:1043-701-0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη» του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οικονομικού έτους 
2020.   

5.1.5 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες, ανά περίπτωση, 
κρατήσεις: 
α)ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524 %, στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης με το μειοδότη 

καθαρής αξίας από 1.000,00 ευρώ και άνω, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:  

i) 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% 
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ii) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,07252%, ως εξής: 

0,07 % 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 

iii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 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.    

β)ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,63272 %, στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης με το μειοδότη 

καθαρής αξίας μικρότερης των 1.000,00 ευρώ, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:  

i) 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% 

ii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 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.    

Επίσης, κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄-167) 

φόρος εισοδήματος, ήτοι 1% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων αφαιρουμένων των ανωτέρω, ανά 

περίπτωση, κρατήσεων ο οποίος βαρύνει τον προμηθευτή. 

5.1.6. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα 
(30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Υποπαράγραφο Ζ.5 ‘’Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών’’ της Παραγράφου Ζ’  

‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές’’ του Ν.4152/2013 (Α΄-107), 

καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο (δανειστής).  

Το ύψος των τόκων υπερημερίας, που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή, υπολογίζεται 

με βάση το επιτόκιο αναφοράς, το οποίο για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που 

ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο 

που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες για την εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του αρ. 207 του ν.4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της παρούσας διακήρυξης, καθώς και κατ΄ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής 

αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 

του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση - χορήγηση των καυσίμων κίνησης θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά μήνα 
(μηνιαίως) και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου και σε ποσότητες ανάλογα με 

τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της έκαστης προμηθευόμενης Αστυνομικής Υπηρεσίας, 

καθημερινά, στις εγκαταστάσεις - πρατήρια του αναδόχου, όπως αυτά θα δηλωθούν στην τεχνική 

προσφορά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης και 

σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη του 

αναδόχου. 

6.1.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος που επικαλείται αυτήν υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν, να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του ν.4412/2016).  Ανωτέρα βία 

δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο. 

6.1.3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.4. Ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια καυσίμων κίνησης ορίζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
της παρούσας διακήρυξης. 

6.1.5 Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του τρόπου και του χρόνου παράδοσης, ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 206 του ν.4412/2016. 

6.1.6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια καύσιμα κίνησης σύμφωνα με τις 

τεχνικές απαιτήσεις-απαιτήσεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και η 

τμηματική ανά μήνα παραλαβή των υπό προμήθεια καυσίμων που παραδίδονται στην εκάστοτε 

προμηθευόμενη Αστυνομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1. της παρούσας 

διακήρυξης, θα γίνεται, από τριμελείς Επιτροπές παραλαβής της προμηθευόμενης Αστυνομικής 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν.4412/2016, που θα συγκροτηθούν με 

Απόφαση του Διευθυντή της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 και με τη σύνταξη σχετικών Πρακτικών Παραλαβής, τα οποία θα αποτελούν δικαιολογητικά 

της δαπάνης, μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.   

6.2.2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών μπορεί να 

περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση. Το κόστος της διενέργειας των 

ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

6.2.3. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 

παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

6.2.4. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται τμηματικά, ανά μήνα, την τελευταία 

ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, με την σύνταξη των Πρακτικών Παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές 

παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής. 
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6.2.5. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του τρόπου και του χρόνου παραλαβής των υπό προμήθεια 

καυσίμων, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 208 και 209 του ν.4412/2016. 

6.2.6. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

2. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιοδήποτε μισθωτού 

του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή στον ανάδοχο του αντιτίμου της 

προμήθειας.  

3. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς προμήθεια ειδών και δικαιούται να τις 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

5. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου 

κειμένου. 

6. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. (πλην Φ.Π.Α.). 

7. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

8. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται 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 

παρεληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1.1. Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις αφορούν την προμήθεια καυσίμων κίνησης 
(αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του 

μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν 

στον Νομό Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. 

Σάμου), Α.Τ. Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. 
Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου 
που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών 
ροών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και 

τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων, 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεπτά ευρώ και 
εβδομήντα πέντε λεπτών (59.917,75€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#74.298,00€# 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%), η οποία υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
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Α΄ 

Προμήθεια 

αμόλυβδης 
βενζίνης 95ΟΚΤ 

για τις ανάγκες 

της Δ/νσης 
Αστυνομίας 
Σάμου και 

Υφιστάμενων 
Υπηρεσιών έδρας  

(Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. 

Σάμου και Τ.Τ. 

Σάμου) 

Δ.Α. Σάμου & 
Υφιστάμενων 

Υπηρεσιών 
έδρας 

(ήτοι Υ.Α. 

Σάμου, Α.Τ. 

Σάμου και Τ.Τ. 

Σάμου) 

Πρέσβεως Δημ. 

Νικολαρεϊζη 3 

Τ.Κ. 83100 Βαθύ 

Σάμου 
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Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

31-12-2020 ή 

μέχρι 

εξαντλήσεως της 

εγκεκριμένης 

πίστωσης 

(έτος 2020) 

Μέχρι 

#27.419,36€# μη 
συμπεριλαμβανο
μένου του Φ.Π.Α.  

(#34.000,00€# 

συμπεριλαμβανομ

ένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

Βενζίνη 

αμόλυβδη 95 

ΟΚΤ: 

18.896,87LT 

Β΄ 

Προμήθεια 

αμόλυβδης 
βενζίνης 95ΟΚΤ 

για τις ανάγκες 

του Τ.Δ.Μ. Σάμου 
και των 

Αστυνομικών 
Ομάδων των 

υπηρεσιών της 
Δ.Α. Σάμου που 

επιχειρούν στον 

Νομό Σάμου που 
απασχολούνται 

με την 
αντιμετώπιση 

των 
μεταναστευτικών 

ροών 

Δ.Α. Σάμου & 
Τ.Δ.Μ. Σάμου 

Πρέσβεως Δημ. 

Νικολαρεϊζη 3 

Τ.Κ. 83100 Βαθύ 

Σάμου 
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Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

31-12-2020 ή 

μέχρι 

εξαντλήσεως της 

εγκεκριμένης 

πίστωσης 

(έτος 2020) 

Μέχρι 
#8.467,74€# μη 

συμπεριλαμβανο
μένου του Φ.Π.Α.  

(#10.500,00€# 

συμπεριλαμβανο

μένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

 

Βενζίνη 

αμόλυβδη 95 

ΟΚΤ: 

5.835,80LT 
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Γ΄ 

 

Προμήθεια 

αμόλυβδης 
βενζίνης 95ΟΚΤ 

για τις ανάγκες 

του Α.Τ. 
Πυθαγορείου 

Α.Τ. 

Πυθαγορείου 

Πολυκράτη 46 

Τ.Κ. 83103  

Πυθαγόρειο 

Σάμου  
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Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

31-12-2020 ή 

μέχρι 

εξαντλήσεως της 

εγκεκριμένης 

πίστωσης 

(έτος 2020) 

Μέχρι 

#5.645,16€# μη 
συμπεριλαμβανο
μένου του Φ.Π.Α.  

(#7.000,00€# 

συμπεριλαμβανομ

ένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

Βενζίνη 

αμόλυβδη 95 

ΟΚΤ: 

3.890,53LT 

Δ΄ 

 

Προμήθεια 

αμόλυβδης 
βενζίνης 95ΟΚΤ 

για τις ανάγκες 

του Α.Τ. 
Καρλοβασίου & 

Α.Τ. 
Μαραθοκάμπου 

Α.Τ. 

Καρλοβασίου 

- 

Α.Τ. 
Μαραθοκάμπου 

Γοργύρας 

Τ.Κ.83200 

Καρλόβασι 

Σάμου 

- 

Μαραθόκαμπος 

Τ.Κ. 83102 

Σάμος 
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Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

31-12-2020 ή 

μέχρι 

εξαντλήσεως της 

εγκεκριμένης 

πίστωσης 

(έτος 2020) 

Μέχρι 

#6.451,61€# μη 
συμπεριλαμβανο

μένου του Φ.Π.Α.  

(#8.000,00€# 

συμπεριλαμβανομ

ένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

Βενζίνη 

αμόλυβδη 95 

ΟΚΤ: 

4.446,32LT 

Ε΄ 

 

Προμήθεια 

αμόλυβδης 
βενζίνης 95ΟΚΤ 

για τις ανάγκες 

του Α.Τ. Αγίου 
Κηρύκου & Α.Σ. 

Ευδήλου 

Α.Τ. Αγίου 

Κηρύκου 

- 

Α.Σ. Ευδήλου 

Άγιος Κήρυκος 

Τ.Κ.83300 

Ικαρία 

- 

Εύδηλος 

Τ.Κ.83302 

Ικαρία Α
Μ

Ο
Λ

Υ
Β

Δ
Η

 Β
Ε

Ν
ΖΙ

Ν
Η

  

9
5

 Ο
Κ

Τ 

C
P

V
: 

0
9

1
3

2
1

0
0

-4
 

 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

31-12-2020 ή 

μέχρι 

εξαντλήσεως της 

εγκεκριμένης 

πίστωσης 

(έτος 2020) 

Μέχρι 

#4.677,42€# μη 
συμπεριλαμβανο
μένου του Φ.Π.Α.  

(#5.800,00€# 

συμπεριλαμβανομ

ένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

Βενζίνη 

αμόλυβδη 

95ΟΚΤ: 

3.389,44LT 

ΣΤ΄ 

Προμήθεια 

πετρελαίου 
κίνησης  για τις 

ανάγκες του 

Τ.Δ.Μ. Σάμου και 
των Αστυνομικών 

Ομάδων των 
υπηρεσιών της 
Δ.Α. Σάμου που 

επιχειρούν στον 

Νομό Σάμου που 
απασχολούνται 

με την 
αντιμετώπιση 

των 
μεταναστευτικών 

ροών 

Δ.Α. Σάμου & 
Τ.Δ.Μ. Σάμου 

Πρέσβεως Δημ. 

Νικολαρεϊζη 3 

Τ.Κ. 83100 Βαθύ 

Σάμου 
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Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

31-12-2020 ή 

μέχρι 

εξαντλήσεως της 

εγκεκριμένης 

πίστωσης 

(έτος 2020) 

Μέχρι 

#2.821,78€# μη 
συμπεριλαμβανο
μένου του Φ.Π.Α.  

(#3.499,00€# 

συμπεριλαμβανομ

ένου του 

Φ.Π.Α.24%) 

 

 

Πετρέλαιο 

κίνησης: 

2.252,02LT 

 

 

Ζ΄ 

 

Προμήθεια 

πετρελαίου 
κίνησης για τις 

ανάγκες του Α.Τ. 
Πυθαγορείου 

Α.Τ. 

Πυθαγορείου 

Πολυκράτη 46 

Τ.Κ. 83103  

Πυθαγόρειο 

Σάμου  
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Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

31-12-2020 ή 

μέχρι 

εξαντλήσεως της 

εγκεκριμένης 

πίστωσης 

(έτος 2020) 

Μέχρι 

#1.854,84€# μη 
συμπεριλαμβανο
μένου του Φ.Π.Α.  

(#2.300,00€# 

συμπεριλαμβανομ

ένου του 

Φ.Π.Α.24%) 

 

Πετρέλαιο 

κίνησης: 

1.480,32LT 
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Η΄ 

 

Προμήθεια 

πετρελαίου 
κίνησης για τις 

ανάγκες του Α.Τ. 
Καρλοβασίου & 

Α.Τ. 
Μαραθοκάμπου 

Α.Τ. 

Καρλοβασίου 

- 

Α.Τ. 
Μαραθοκάμπου 

Γοργύρας 

Τ.Κ.83200 

Καρλόβασι 

Σάμου 

- 

Μαραθόκαμπος 

Τ.Κ. 83102 

Σάμος 
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Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

31-12-2020 ή 

μέχρι 

εξαντλήσεως της 

εγκεκριμένης 

πίστωσης 

(έτος 2020) 

Μέχρι 

#1.934,68€# μη 
συμπεριλαμβανο
μένου του Φ.Π.Α.  

(#2.399,00€# 

συμπεριλαμβανομ

ένου του 

Φ.Π.Α.24%) 

Πετρέλαιο 

κίνησης: 

1.544,04LT 

 

Θ΄ 

 

 

Προμήθεια 

πετρελαίου 
κίνησης για τις 

ανάγκες του Α.Τ. 
Αγίου Κηρύκου & 

Α.Σ. Ευδήλου 

Α.Τ. Αγίου 

Κηρύκου 

- 

Α.Σ. Ευδήλου 

Άγιος Κήρυκος 

Τ.Κ.83300 

Ικαρία 

- 

Εύδηλος 

Τ.Κ.83302 
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Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

31-12-2020 ή 

μέχρι 

εξαντλήσεως της 

εγκεκριμένης 

πίστωσης 

(έτος 2020) 

Μέχρι 

 #645,16€# μη 
συμπεριλαμβανο
μένου του Φ.Π.Α.  

(#800,00€# 

συμπεριλαμβανομ

ένου του 

Φ.Π.Α.24%) 

 

Πετρέλαιο 

κίνησης: 

552,36LT 

 

1.2. Οι παραπάνω ποσότητες καυσίμων είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Υπηρεσία, καθώς 

έχουν υπολογισθεί ως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών που επιχειρούν στον 

Νομό Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), 

Α.Τ. Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου καθώς 
και του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον 

Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης τους ανάλογα με τις απαιτήσεις-ανάγκες έκαστης 
Αστυνομικής Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση εντός του πλαισίου προϋπολογισμού (μέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού για έκαστη Αστυνομική Υπηρεσία). 

1.3. Καθώς οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πιθανό να μην 

απαιτηθεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ποσότητες. Για το λόγο αυτό σε περίπτωση 

που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. 

1.4. Επισημαίνεται ότι, οι συμβατικές ποσότητες καυσίμων κατά είδος και οι ποσότητες καυσίμων που 
αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα είναι ενδεικτικές και οι τελικές υπό προμήθεια ποσότητες μπορεί 

τελικά να διαμορφωθούν (αυξομειωθούν) ανάλογα με τις ανάγκες της προμηθευόμενης Αστυνομικής 

Υπηρεσίας σε συνάρτηση, με την εκάστοτε ισχύουσα μέση μηνιαία λιανική τιμή πώλησης του είδους, κατά 

τον αντίστοιχο μήνα παράδοσής του και την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να 

ξεπεραστεί. 

1.5. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων 

καυσίμων κίνησης που θα απαιτηθούν για το έτος 2020, λόγω της φύσεως των Δράσεων της Ελληνικής 

Αστυνομίας και του έκτακτου χαρακτήρα αυτών. 

1.6. Επισημαίνεται ότι, λόγω της φύσεως των Δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του έκτακτου 

χαρακτήρα αυτών, τα συμβεβλημένα πρατήρια καυσίμων που θα προκύψουν από την παρούσα 
διαγωνιστική διαδικασία, δύναται να χορηγούν καύσιμα κίνησης, εφόσον απαιτηθεί, σε όλα τα 

διερχόμενα υπηρεσιακά οχήματα των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού Σάμου, καθώς και στα εν γένει 

υπηρεσιακά οχήματα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, 

προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες επιχειρησιακές ανάγκες.  

2. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. Η ποιότητα των προσφερόμενων καυσίμων κίνησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που 

παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση και να είναι σύμφωνη με τους όρους 

που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο 

του Κράτους, καθώς επίσης και να πληρούν τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους μεθόδους 

ελέγχου: 

α. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία: 



Σελίδα 50 από 71 
της υπ’ αριθμό 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου  

 

-ΚΥΑ ΑΧΣ 510/2004(ΦΕΚ. 872/Β/2007),  

-ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ. 501/Β/2012),  

-ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ.921/Β/2015) και  

-ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ.1736/Β/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

β. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: 

-ΚΥΑ ΑΧΣ 514/2004 (ΦΕΚ.1490/Β/2006), 

-ΚΥΑ ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ.67/Β/2010), 

-ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ. 501/Β/2012),  

-ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ.921/Β/2015) και  

-ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ.1736/Β/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2.2. Η βενζίνη αμόλυβδη 95ΟΚΤ θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε 

χρωστικής ουσίας. Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η 

προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 

ανάμειξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο κίνησης. 

2.3. Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή 

ιχνηθέτου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη αμόλυβδη, νερό ή πετρέλαιο 

θέρμανσης.   

2.4. Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, δύναται ο προμηθευτής να 

εφοδιάσει τα υπηρεσιακά οχήματα με αμόλυβδη βενζίνη , με περισσότερα οκτάνια των 95, αποκλειστικά 

στην τιμή των 95 οκτανίων. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

3.1. Ο αναδειχθείς προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 

πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων κίνησης. 

3.2. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου από εγκαταστάσεις – πρατήρια, τα 

οποία θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που θα 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης και σε ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες των 

υπηρεσιακών οχημάτων της προμηθευόμενης Αστυνομικής Υπηρεσίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από 

την εδαφική αρμοδιότητα της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας. 

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις – πρατήρια που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης θα 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να βρίσκονται σε απόσταση εντός των είκοσι (20) χιλιομέτρων από την 
έδρα της προμηθευόμενης Αστυνομικής Υπηρεσίας για τον πρώην Δήμο Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής 
Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) και εντός εξήντα (60) χιλιομέτρων από την έδρα της προμηθευόμενης 
Αστυνομικής Υπηρεσίας για το Δήμο Ικαρίας. 

3.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί τα οχήματα της Υπηρεσίας καθημερινά στο πρατήριό 

του προμηθευτή, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του. Η παράδοση των καυσίμων θα 

γίνεται με ευθύνη του αναδόχου. 

3.4. Όλοι οι όροι της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση 
αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

3.5. Η παραγωγή, η διάθεση, η εμπορία, η κυκλοφορία και η διανομή των καυσίμων πρέπει να γίνεται από 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις με τον προβλεπόμενο τρόπο και τα προβλεπόμενα μέσα σύμφωνα με την 

κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

3.6. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των 

εργαζομένων και των εγκαταστάσεων κατά τη μεταφορά και παράδοση των καυσίμων σύμφωνα με την 

κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 

3.7. Όλα τα είδη υγρών καυσίμων θα συμφωνούν και θα πληρούν απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές 

των Ελληνικών Διυλιστηρίων και θα ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά. 

3.8. Η εκάστοτε προμηθευόμενη Αστυνομική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο των 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών και αδειών του πρατηρίου καυσίμων σχετικά με τη λειτουργία του. 
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4. ΔΟΚΙΜΕΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

4.1. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, θα 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη 

βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» 

4.2. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, θα 

πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. 

4.3. Η προμηθευόμενη Αστυνομική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς 

ελέγχους της ποιότητας και της ποσότητας των παραδιδόμενων καυσίμων, σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία. Για τον έλεγχο εάν απαιτηθεί θα σταλούν δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του 

Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

4.4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα είδη δεν 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις 

που προβλέπει ο κανονισμός των προμηθειών του Δημοσίου. 

4.5.α.Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 

νομοθεσία. Σε περίπτωση ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων εάν διαπιστωθεί ασυμφωνία 

χαρακτηριστικών, ή ακόμα και βλάβη των οχημάτων η οποία διαπιστωμένα θα προέλθει από την χρήση 

των καυσίμων, ο ανάδοχος αφ’ ενός μεν θα κηρύσσεται έκπτωτος αφ’ ετέρου δε θα αναλάβει την 

υποχρέωση κάλυψης των δαπανών, επισκευής/αντικατάστασης των συσκευών, εγκαταστάσεων, 

οχημάτων, μηχανημάτων που υπέστησαν βλάβη, ενώ η ποσότητα του εν λόγω καυσίμου (εάν δεν έχει 

καταναλωθεί) θα κατάσχεται και θα διενεργείται σε βάρος του η σχετική ποινική διαδικασία. 

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών να συμμορφωθεί με τα 

μνημονευόμενα στην παράγραφο α. της παραγράφου 4.5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εντός της 

ως άνω ταχθείσας προθεσμίας η προμηθευόμενη Αστυνομική Υπηρεσία θα προβεί σε αποκατάσταση 

όλων παρατηρηθεισών βλαβών και οι σχετικές δαπάνες θα αφαιρεθούν από το λαβείν του προμηθευτή, 

βάσει των σχετικών παραστατικών. 

γ. Εάν το λαβείν του προμηθευτή δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ζημιών, το υπόλοιπο ποσό 

θα καταλογίζεται με απόφαση του Αρμοδίου οργάνου και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Ε.Δ.Ε όπως ισχύουν. 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

5.1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό, υποχρεούται κατά την κατάθεση των 

τεχνικών τους προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

5.1.1. 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 Διακήρυξης και να δηλώνεται, ανάλογα με το τμήμα ή 
τα τμήματα του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, ότι (σύμφωνα με υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας διακήρυξης):  

α) η ποιότητα των προσφερόμενων καυσίμων κίνησης είναι σύμφωνη με αυτή που παράγεται στα κρατικά 

διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση και είναι σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς 

επίσης και πληρούν τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους μεθόδους ελέγχου:  

i. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία ΚΥΑ ΑΧΣ 510/2004(ΦΕΚ. 872/Β/2007), ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ. 

501/Β/2012), ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ.921/Β/2015) και ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ.1736/Β/2007), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

ii. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ΚΥΑ ΑΧΣ 514/2004 (ΦΕΚ.1490/Β/2006), ΚΥΑ ΑΧΣ 460/2009 

(ΦΕΚ.67/Β/2010), ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ. 501/Β/2012), ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ.921/Β/2015) και ΚΥΑ ΑΧΣ 

96/2014 (ΦΕΚ.1736/Β/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

β) την πλήρη συμμόρφωση των προσφερόμενων καυσίμων σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές - απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της υπ. αριθ. 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 
Διακήρυξης της Δ.Α. Σάμου. 

γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 
Διακήρυξης της Δ.Α. Σάμου της οποίας έλαβαν γνώση. 
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δ) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξης της 

Δ.Α. Σάμου υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 

5.1.2. Αναλυτική κατάσταση (ταχυδρομική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο πρατηριούχων κλπ), των 
πρατηρίων του ανά Αστυνομική Υπηρεσία, από τα οποία θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των 
υπηρεσιακών οχημάτων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Ονομασία .........................                                                                    Ημερομηνία έκδοσης  ................................ 

Κατάστημα......................... 
(Δ/νση οδός – αριθμός τηλ &. FAX)                                

ΠΡΟΣ:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ   ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ     ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ     ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   ΣΑΜΟΥ 

Πρέσβεως Δημητρίου Νικολαρεϊζη 3 

Τ.Κ. 831 00 – ΣΑΜΟΣ 

ΑΦΜ: 090169846 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………………….……… ΓΙΑ ΠΟΣΟ #…………..…………..# ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
#………………………………………….# ευρώ υπέρ: 

(i)[Σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)………………………………….., 

ΑΦΜ:………………………, οδός ……………………………………………………., αριθμός ……………………………………………….., 

Τ.Κ. ……………………………………….. ή 

(ii)[Σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία εταιρίας)……………………………………., 

ΑΦΜ:……………………….., οδός ……………………………………………………., αριθμός ……………………………………………….., 

Τ.Κ. ……………………………………….. ή 

(iii)[Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων 

α)(πλήρη επωνυμία)………………………….…….. ΑΦΜ:………………………, οδός ……………………………………………………., 

αριθμός ……………………………………………….., Τ.Κ. ……………………………………….. 

β)(πλήρη επωνυμία)………………………….…….. ΑΦΜ:………………………, οδός ……………………………………………………., 

αριθμός ……………………………………………….., Τ.Κ. ……………………………………….., κοκ μελών της 

ένωσης/κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας  

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ……………………………………… που αφορά στο διαγωνισμό της 

……./…../…….. (σημ.: συμπληρώνεται η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού) με αντικείμενο 

………………………………………………………….. (σημ.: συμπληρώνεται το αντικείμενο του διαγωνισμού βλ. αρχική 
σελίδα διακήρυξης και το τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο υποβλήθηκε προσφορά και πρόκειται να 

υπογραφθεί η σχετική σύμβαση) σύμφωνα με τη με αριθμό 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξή σας. 

2. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

3. Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

5. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)» 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ.4 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ (1) Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Ο-Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης (2)  

Τόπος Γέννησης  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος  Τηλέφωνο  

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  Τ.Κ.  

Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (FAX)   Δ/νση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου (Email) 

 

    Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι για τoν συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης 
(αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου 

στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, ήτοι 

Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. Πυθαγορείου, Α.Τ. 

Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των 

Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με 
την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας 

παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 
2020, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των 
εγκεκριμένων πιστώσεων, με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξης της 

Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, και συγκεκριμένα για το / τα ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ…………………….. δηλώνω ότι:  

α) η ποιότητα των προσφερόμενων καυσίμων κίνησης είναι σύμφωνη με αυτή που παράγεται στα κρατικά 

διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση και είναι σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς επίσης 

και πληρούν τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους μεθόδους ελέγχου:  

i. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία ΚΥΑ ΑΧΣ 510/2004(ΦΕΚ. 872/Β/2007), ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ. 501/Β/2012), 

ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ.921/Β/2015) και ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ.1736/Β/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

ii. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία ΚΥΑ ΑΧΣ 514/2004 (ΦΕΚ.1490/Β/2006), ΚΥΑ ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ.67/Β/2010),ΚΥΑ ΑΧΣ 

316/2010 (ΦΕΚ. 501/Β/2012), ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ.921/Β/2015) και ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ.1736/Β/2007), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

β) την πλήρη συμμόρφωση των προσφερόμενων καυσίμων σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές - 

απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ. αριθμ. 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξης της Δ.Α. Σάμου. 

γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξης 

της Δ.Α. Σάμου της οποίας έλαβαν γνώση. 

δ) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξης της Δ.Α. 

Σάμου υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 

                                                                                                                          Ημερομηνία: ___/__/2019 

                       Ο-Η Δηλ______ 

                           (Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)» 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ/ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Προσφορά άλλων δωρεάν παροχών (π.χ. εσωτερικό – εξωτερικό πλύσιμο αυτοκινήτων κλπ): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να  διαθέτει εγκαταστάσεις (πρατήρια), 

τα οποία θα βρίσκονται σε απόσταση εντός των είκοσι (20) χιλιομέτρων από την έδρα της 

προμηθευόμενης Αστυνομικής Υπηρεσίας για τον πρώην Δήμο Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου 
και Δήμος Δυτικής Σάμου) και εντός εξήντα (60) χιλιομέτρων από την έδρα της προμηθευόμενης 

Αστυνομικής Υπηρεσίας για το Δήμο Ικαρίας. 

 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 

                                                                                                                                                        Ο προσφέρων 
(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ» 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …………………. της υπ’ αριθμ. 8055/2/29-ε από 29-10-2019 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ * 

(επί τοις εκατό%) 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤ 

 

………………………………………… 

 

……………………………… επί τοις εκατό 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

………………………………….…….. 

 

……………………………… επί τοις εκατό 

Δηλώνω επισήμως ότι: 

α) Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄» της υπ’ αριθμό 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξης της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Σάμου, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους 

οποίους αποδέχομαι πλήρως. 

β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

-* Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε 
φορά μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα 
παράδοσης, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, 
στην περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) για τις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες της νήσου Σάμου και στην περιοχή του Δήμου Ικαρίας για τις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες της νήσου Ικαρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 

                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 
(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.2.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …………………. της υπ’ αριθμ. 8055/2/29-ε από 29-10-2019 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ * 

(επί τοις εκατό%) 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

………………………………………… 

 

……………………………… επί τοις εκατό 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

………………………………….…….. 

 

……………………………… επί τοις εκατό 

Δηλώνω επισήμως ότι: 

α) Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄» της υπ’ αριθμό 8055/2/29-ε΄ από 29/10/2019 Διακήρυξης της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Σάμου, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους 

οποίους αποδέχομαι πλήρως. 

β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

-* Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε 
φορά μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα 
παράδοσης, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, 
στην περιοχή του πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και Δήμος Δυτικής Σάμου) για τις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες της νήσου Σάμου και στην περιοχή του Δήμου Ικαρίας για τις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες της νήσου Ικαρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 

                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 
(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ – «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)» 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Διαμορφωμένο, με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της υπ’ αριθμό 8055/2/29-ε από 29-10-2019 

διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Δ.Α. Σάμου 

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

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

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

(Υπογραφή) 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  100001807 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3, Τ.Κ. 831 00 Βαθύ - Σάμος  

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Γραφείο Μερικής Διαχείρισης Χρηματικού 

- Τηλέφωνο:2273087317 

- Ηλ. ταχυδρομείο: adsamou@astynomia.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  www.astynomia.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Συνοπτικός Διαγωνισμός για 

την  Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης 

του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, ήτοι 

Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. 

Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των 

υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών 

ροών,  προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών 

της αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ.,  για το έτος 2020, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 

31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων. 

(CPV:09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ του διαγωνισμού) 

(CPV:09132100-4 09132100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» για τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄  & Θ΄  του διαγωνισμού) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και Υφιστάμενων Υπηρεσιών 

έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου)» 

ΤΜΗΜΑ  Β΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των 
υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών 

ροών» 

ΤΜΗΜΑ Γ΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. Πυθαγορείου»  

ΤΜΗΜΑ Δ΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

ΤΜΗΜΑ Ε΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης  για τις ανάγκες του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών 

της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών»  

ΤΜΗΜΑ Ζ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. Πυθαγορείου» 

ΤΜΗΜΑ Η΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

ΤΜΗΜΑ Θ΄: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [8055/2/29] 
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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; 

 

[……… ] πολύ μικρή, [……….. ] μικρή, [………..] μεσαία 

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 [στοιχεία (α) έως και (ε)], στην ενότητα Β 

και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, 

και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 

το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 

η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 

 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι  
[η ένδειξη «εάν όχι» αφορά στην ερώτηση υπό 

στοιχείο (δ) του παρόντος πεδίου και όχι στην 

ερώτηση περί εγγραφής ή μη σε επίσημο κατάλογο] : 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[…………………………………………………………………………………] 

 

γ) [……..…..………………………………………………………………………………….] 

 

 

 

δ) […..…..] Ναι [….……] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [……….] Ναι [………..] Όχι 

 

 

 

 
(Υπογραφή) 
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δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

(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 άλλουςv; 

[…….] 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. 

 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ Χ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 

[.….]ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις 

ανάγκες της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και Υφιστάμενων 

Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου και Τ.Τ. Σάμου)» 

[.….]ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις 

ανάγκες του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων 

των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό 

Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των 

μεταναστευτικών ροών» 

[.….]ΤΜΗΜΑ Γ΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις 

ανάγκες του Α.Τ. Πυθαγορείου»  

[.….]ΤΜΗΜΑ Δ΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις 

ανάγκες του Α.Τ. Καρλοβασίου &  Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

 

[.….]ΤΜΗΜΑ Ε΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις 

ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

 

[.….]ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης  για τις 

ανάγκες του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων 

των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν στον Νομό 

Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των 

μεταναστευτικών ροών» 

[.….]ΤΜΗΜΑ Ζ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες 

του Α.Τ. Πυθαγορείου» 

[.….]ΤΜΗΜΑ Η΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις 

ανάγκες του Α.Τ. Καρλοβασίου &  Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

[.….]ΤΜΗΜΑ Θ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις 

ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
(Υπογραφή) 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

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 ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Υπογραφή) 
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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) 

 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (Υπογραφή) 

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:  

[……………] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiv.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxv 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): 

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

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

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): 

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

 

[…..…] Ναι [……….] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:  

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

 

 

 

                    (Υπογραφή) 
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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 ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[………………………………..…….….…] 

 

β)[………………………………….…………] 

 

 γ.1) [….…....] Ναι [………..…] Όχι  

 -   [………..…] Ναι   […….…...] Όχι  

-[…………………………………….….……..] 

 

-[……………………………….……………..] 

 

 

 γ.2)[…………………….……………….……] 

[………………….……………………..………] 

[………………….……………………..………] 

[………………….………………….…….……] 

[………………….………………………..……] 

 

δ) [………….] Ναι [………..] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[………………….……………….…….……] 

[………………….………………….….……] 

[……………………….………………..……] 

[………………….……………………………] 

[………………….…………………...………] 

 (π.χ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ 

– ΔΙΑΚΑΝΟΣΙΣΜΟ. ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΩ ΠΟΣΑ 

ΑΠΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) 

 

 

α)[…………………………………..…..…] 

 

β)[…………………….…..………..…..…] 

 

 γ.1) [….………] Ναι [….……..] Όχι 

 - [……………...] Ναι [….………] Όχι  

-[………………..……….….…………..…] 

 

-[……………………………..…………….] 

 

 

 γ.2)[………………………………..…..…] 

[………………………………..…….…...…] 

[……………………..……………….………] 

[………………….…………………..………] 

[………………….…………………..………] 

 

δ) […………] Ναι […………] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[………………….……..………….………] 

[………………….………..……….………] 

[………………….…..…………….………] 

[………………….…..…………….………] 

[………………….…..…………….………] 

 (π.χ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ 

ΔΟΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΣΙΣΜΟ. ΔΕΝ 

ΟΦΕΙΛΩ ΠΟΣΑ ΑΠΟ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) 

 

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):
 xxiii

 

[……………………………………………………………………………………………] 

 

 

                    (Υπογραφή) 
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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 
δικαίουxxiv; 

 

[………….] 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: 

[…….......................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.....................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 

 

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:  

[…….......................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

........................................................................................................] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (Υπογραφή) 
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 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, 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 [εκτός από το πεδίο με αριθμ. 10 της Ενότητας Γ 

(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)]: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

[……...] Ναι  

[……...] Όχι 
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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: 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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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 αναφέρονται
xxvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxviii. 

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 Δ/νση Αστυνομίας Σάμου, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ………………………………………………………………………………………….. [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς του 

συνοπτικού διαγωνισμού προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη 

ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών 

Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, ήτοι Δ.Α. Σάμου & Υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. 

Σάμου και Τ.Τ. Σάμου), Α.Τ. Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου, Α.Τ. Μαραθοκάμπου, Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. 

Ευδήλου, καθώς και του Τ.Δ.Μ. Σάμου και των Αστυνομικών Ομάδων των υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου που επιχειρούν 

στον Νομό Σάμου που απασχολούνται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών προς το σκοπό αποφυγής 

ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του 

σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2020, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 

ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων (ΑΔΑΜ: …………………………………………). [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 

ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 

                                                                                                                         Ο δηλών 

                                                                                                                           (Υπογραφή) 
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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
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vi
  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.” 

vii
 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.  

viii
 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). 

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

x
 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). 

xi
 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. 

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

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

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

xiii
 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”. 

xiv
 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.". 

xv
 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 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ)στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών 

τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη 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)  

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

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

xxi
 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).  

xxii
 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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2. Επισημαίνεται ότι, η σχετική δήλωση του 

οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ αφορά τους λόγους  που σχετίζονται με 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία 

προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017, οι οποίοι αποτελούν υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού από τη 

συμμέτοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 ή άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 39 του ν. 4488/2017. Επισημαίνεται ότι, η σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του 

Μέρους ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ αφορά τους λόγους  που σχετίζονται με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με 

το άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017, οι οποίοι 

αποτελούν υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού από τη συμμέτοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

xxvi
 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.  

xxvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxviii
 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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