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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

[µε κριτήριο κατακύρωσης 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 ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
ΑΜΟΛΥΒ∆ΗΣ 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 ∆ήµου 
Ικαρίας. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., ως αυτός έχει κατά την παρούσα και των νοµίµων 
κρατήσεων (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 7.258,07€ πλέον 
ΦΠΑ: 1.741,93€) 
(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
∆΄) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προµήθεια καυσίµων κίνησης 
(αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) λόγω έκτακτης 
και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή 
ακινητοποίησης του µηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., για 
την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του 
µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. 
Ευδήλου, 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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018.  
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε δύο (02) τµήµατα 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας διακήρυξης. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 
α) Του Ν. 1481/1984 ΄΄Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας 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, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, 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 ∆ηµοσίου 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας & άλλες διατάξεις» 
ζ) Του Ν.3861/2010(Α’-112) «Ενίσχυση ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων & Πράξεων Κυβερνητικών, 
διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο-Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ & 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 ∆ηµόσιας 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 ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 231 του Ν.4281/2014 «Κεφάλαιο Β΄ Γενική 
∆ιάρθρωση – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας» και ισχύει. 



ια) Του Ν. 4412/2016 (Α.147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 
ιβ) Του Π.∆. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας». 
ιγ) Του Π.∆.14/2001 (Α’-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας», όπως ισχύουν. 
ιδ) Του Π.∆. 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που 
εκτελούνται από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. 
ιε) Του Π.∆. 184/2009 ΄΄Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του΄΄ 
(ΦΕΚ Α΄ - 213/7-10-2009). 
ιστ) Του Π.∆. 85/2012 (Α΄-141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 
ιζ) Του Π.∆. 123/2016 (Α΄-208) «Ανασύσταση και µετονοµασία Υπουργείων» 
ιη) Του Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (Α.145). 
ιθ) Του Π.∆. 131/2016 «Σύσταση ∆.Ε.Ε.Π.∆.» (Α.235) 
κ) Του Π.∆. 7/2017 (Α.14) «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών 
Ελληνικής Αστυνοµίας». 
2. Την υπ΄αριθµ. Γ∆ΟΕΣ/1/2/225 από 24-12-2015 (Β΄-2884) Απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεµάτων 
δηµοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα.» 
3. Την υπ’αριθµ. Γ∆ΟΕΣ/4/28-θ΄ από 19/12/2016 Απόφαση Γ.∆.Ο.Ε.Σ.(Β.4130).  
4. Την υπ’ αριθµό Γ∆ΟΕΣ/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. 7001/2/358-δ΄ Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας «Λειτουργία Γενικών και Μερικών 
∆ιαχειρίσεων Ελληνικής Αστυνοµίας.» 
6. Την υπ’ αριθµ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων «Έγκριση 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016(Α΄147), για 
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών»(Β΄.3698).   
7. Το υπ’ αριθµό 57434/761 από 25-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας & 
Τουρισµού / Γ.Γ.Ε. & Προστασίας Καταναλωτή. 
8. Το άρθρο 63 του ν. 4257/2014 “ Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”. 
9. Την υπ’ αριθµό Π1/241 τροποποίησης της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 
10. Την υπ’ αριθµό Π1/1732 τροποποίησης των Π1/358/27.01.1999, Π1/3305/03.11.2010 και Π1/3306/03.01.2011 
αποφάσεων. 
11. Της υπ’ αριθµό 78704 τροποποίησης της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης. 
12. Την υπ’ αριθµό 7000/1/7/18 από 5-12-2017 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα: 
«Ορισµός ∆ευτερευόντων ∆ιατακτών, του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνοµία» έτους 2018»(ΦΕΚ Β΄4318) 
13. Την υπ’ αριθµό 7000/1/7/18-β΄ από 5-12-2017 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα: 
«Μεταβίβαση πιστώσεων µέσω επιτροπικών ενταλµάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Ειδικού Φορέα 07- 410 
«Ελληνική Αστυνοµία» έτους 2018» (ΦΕΚ Β΄4318).   
14. Την υπ’ αριθµό 7000/1/7/18-α από 5-12-2017 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα: 
«Ορισµός ∆ευτερευόντων ∆ιατακτών, του Ειδικού Φορέα 07-593 «∆απάνες Μεταναστευτικών Ροών Ελληνικής 
Αστυνοµίας» έτους 2018»(ΦΕΚ Β΄4318) 
15. Την υπ’ αριθµό 7000/1/7/18-γ΄ από 5-12-2017 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα: 
«Μεταβίβαση πιστώσεων µέσω επιτροπικών ενταλµάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Ειδικού Φορέα 07-593 
«∆απάνες Μεταναστευτικών Ροών Ελληνικής Αστυνοµίας» έτους 2018» (ΦΕΚ Β΄4318).   
16. Την υπ’ αριθµό 7000/1/7/18-δ΄ από 5-12-2017 ∆ιαπιστωτική Πράξη κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε 
θέµα: «Ορισµός ως επιχειρησιακών µονάδων, υποκείµενων ή υπαγόµενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ’ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’4335). 
17. Την υπ’ αριθµ. Γ.∆.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 ∆ηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου 
(∆.Υ.Ε.Ε) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». (ΦΕΚ Β’4315) 
18. Την ανάγκη µε αιτιολογία: Προµήθεια καυσίµων κίνησης (αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) λόγω 
έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του µηχανοκίνητου στόλου της 
ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου και 
των Αστυνοµικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νοµό Σάµου, ήτοι ∆.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.∆.Μ. Σάµου και των Αστυνοµικών Οµάδων των υπηρεσιών της ∆.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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018.  
19. Την υπ’ αριθµό 1742/17/2460143 από 07/12/2017 ∆ιαταγή της ∆/νσης Οικονοµικών/Α.Ε.Α. 
20. Την υπ’ αριθµό 2/83165/∆ΠΓΚ από 23/11/2017 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του 
Αναπλ. Υπουργού Οικονοµικών, µε Α.∆.Α.:ΩΘ48Η-53Σ & Α∆ΑΜ:17REQ002293493 (Βενζίνη αµόλυβδη- 
CPV:09132100-4) & Α∆ΑΜ: 17REQ002293479 (Πετρέλαιο ντίζελ - CPV:09134100-8) (Ε.Φ. 07-410). 
21. Την υπ’ αριθµό 8001/5/77-ια΄-28 από 03/11/2017 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της 
∆/νσης Οικονοµικών/Α.Ε.Α., µε Α.∆.Α.: 7Τ7Ψ465ΧΘ7-Π89 & Α∆ΑΜ: 17REQ002195460 (Βενζίνη αµόλυβδη- 
CPV:09132100-4) & Α∆ΑΜ: 17REQ002195459 (Πετρέλαιο ντίζελ - CPV:09134100-8) (Ε.Φ. 07-593). 
22. Το υπ’ αριθµό 41 από 05/01/2018 έγγραφο της ∆.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάµου. 



23. Το υπ’ αριθµό 8487/18/82737 από 12/01/2018 πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου (Α∆ΑΜ: 
18REQ002543049) (Ε.Φ. 07-410). 
24. Το υπ’ αριθµό 8487/18/82743 από 12/01/2018 πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου (Α∆ΑΜ: 
18REQ002543102) (Ε.Φ. 07-593). 
25. Την υπ’ αριθµό 8055/1/18/5142 από 12/01/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Αστυνοµίας 
Σάµου, µε Α.∆.Α.: Ψ62Ω465ΧΘ7-ΓΑΓ και Α∆ΑΜ Έγκρισης: 18REQ002544277 (Ε.Φ. 07-410). 
- Α/Α ∆απάνης: 5142 
- Αριθµός καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάµου: 6590 
26. Την υπ’ αριθµό 8055/1/18/5137 από 12/01/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Αστυνοµίας 
Σάµου, µε Α.∆.Α.: 6ΝΥΡ465ΧΘ7-2Ο5 και Α∆ΑΜ Έγκρισης: 18REQ002544343 (Ε.Φ. 07-593). 
- Α/Α ∆απάνης: 5137 
- Αριθµός καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάµου: 6591 
27. Την υπ’ αριθµ. 8055/2/26-πθ΄ από 12/01/2018 Απόφαση συγκρότησης επιτροπών της ∆/νσης Αστυνοµίας 
Σάµου, µε Α.∆.Α.: Ω5Ο∆465ΧΘ7-9Ι3. 
28. Την υπ’ αριθµ. 8055/2/26-ρ΄ από 12/01/2018 Απόφαση ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού της ∆/νσης 
Αστυνοµίας Σάµου, µε Α.∆.Α.: 9ΠΧΘ465ΧΘ7-Φ∆Θ & Α∆ΑΜ: 18PROC002544552. (Ε.Φ. 07-410 & Ε.Φ. 07-593). 
29. Την υπ’ αριθµ. 8055/2/26-ρθ΄ από 24/01/2018 Απόφαση του κ. ∆/ντή της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου, µε 
Α.∆.Α: Ω0Φ1465ΧΘ7-ΩΝΙ, µε την οποία µεταξύ των άλλων µαταιώθηκε η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια καυσίµων κίνησης (αµόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες του 
Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου (ΤΜΗΜΑ 5 & ΤΜΗΜΑ 9) της υπ’ αριθµό 8055/2/26-ρ΄ από 12/01/2018 
Απόφασης ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου και κηρύχθηκε αυτή ως άγονη, διότι 
για τα συγκεκριµένα τµήµατα της σύµβασης-διαγωνισµού δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Προκηρύσσουµε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε κλειστές προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης 
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 ΑΜΟΛΥΒ∆ΗΣ 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 ∆ήµου Ικαρίας, για την προµήθεια καυσίµων κίνησης (αµόλυβδη βενζίνη και 
πετρέλαιο κίνησης ) λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης 
του µηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου 
του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, 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 
2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018, προϋπολογισθείσης 
δαπάνης εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ως αυτός έχει κατά την παρούσα 
και των νόµιµων κρατήσεων (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 7.258,07€ πλέον ΦΠΑ: 1.741,93€), 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 δύο (02) τµήµατα όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας διακήρυξης. 

2. α. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΤΟΠΟΣ  

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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β. Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, είναι εκπρόθεσµες 
και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
γ. Η αποσφράγιση των εµπροθέσµως κατατεθησόµενων προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, από την Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (ηµερολογιακές), προσµετρούµενες από την 
εποµένη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προαναφερόµενου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
στ. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα καλύπτουν το σύνολο των ποσοτήτων των απαιτούµενων από την 
παρούσα διακήρυξη ειδών για κάθε τµήµα του διαγωνισµού, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας διακήρυξης. 
ζ. Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τµήµατα του διαγωνισµού, όπως αυτά 
αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας διακήρυξης. 
η. 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. 



3. Η έδρα του πρατηρίου καυσίµων του ανάδοχου προµηθευτή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση εντός εξήντα 
(60) χιλιοµέτρων από την έδρα της προµηθευόµενης Αστυνοµικής Υπηρεσίας για το ∆ήµο Ικαρίας, όπως αυτές 
αναλυτικά αναφέρονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας διακήρυξης. 

4. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόµενα σ’ 
αυτή παρακάτω Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

∆. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

Ε. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΤ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1. & ΣΤ.2. 

Ζ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

Η. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

5. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κλπ για τον διαγωνισµό, το αργότερο 
έξι (06) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από 
την Υπηρεσία, το αργότερο τέσσερις (04) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

6. 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. 

7. 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 του ∆ιευθυντή της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη 
νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
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. 

8. Τα έγγραφα της 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: 
α) το συµφωνητικό – σύµβαση. 
β) η παρούσα διακήρυξη. 
γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των 
ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) οι τεχνικές προδιαγραφές της αναθέτουσας αρχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄) 
ε) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί 
όλων των ανωτέρω. 
στ) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του προµηθευτή. 

9. Το κείµενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) , στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και θα αποσταλεί σε ψηφιακή µορφή, 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (samcci@otenet.gr)  στο Επιµελητήριο Σάµου (www.samoscci.gr). 
Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να παραλάβουν όλα τα έγγραφα και τεύχη της παρούσας διακήρυξης από τους 
παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. 

10. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία µας 
(τηλ.: 2273087317, fax: 2273025055) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.- 

                                                                           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

                                                                                ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ 
                                                                           ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 



      Ανήκει στην υπ’αριθµ 8055/2/26-ρι από 24-01-2018  
διακήρυξη της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
- 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
Οδός: ΠΡΕΣΒΕΩΣ ∆ΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΡΕΪΖΗ 3 - ΣΑΜΟΣ 
Ταχ.Κωδ.: 831 00 
Τηλ.: 2273087317 
fax: 2273025055 
E-mail: adsamou@astynomia.gr 

 
 
 
 
 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προµήθεια καυσίµων κίνησης (αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) λόγω 
έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης 
του µηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης 
του µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, 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 2018, ήτοι 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018. 
 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου 
Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & 
Α.Σ. Ευδήλου» 
 (Τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας.) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙ∆ΩΝ (CPV) 

ΤΜΗΜΑ 1 του διαγωνισµού: 09132100-4 «Αµόλυβδη βενζίνη»  
ΤΜΗΜΑ 2 του διαγωνισµού: 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προµήθεια αφορά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018. 
Αναλυτική περιγραφή της χρονικής διάρκειας της σύµβασης περιγράφεται αναλυτικά 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας.   

 
 
 
 
 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου 
Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου», εκτιµώµενης αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ως αυτός έχει κατά την παρούσα και των νόµιµων 
κρατήσεων.  

ΤΜΗΜΑ 2: «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & 
Α.Σ. Ευδήλου», εκτιµώµενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ως αυτός έχει κατά την παρούσα και των νόµιµων 
κρατήσεων. 
 
ΣΥΝΟΛΟ #9.000,00€# συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ως αυτός έχει κατά την 
παρούσα και των νόµιµων κρατήσεων (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 7.258,07€ πλέον 
ΦΠΑ: 1.741,93€), για το σύνολο των τµηµάτων του διαγωνισµού. 
Αναλυτική περιγραφή  της προϋπολογισθείσας δαπάνης περιγράφεται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας.   

 
 

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, όπως 
ισχύει.  

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Κ.Α.Ε. 1511 του Eιδικού Φορέα 07-410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» του τακτικού 
προϋπολογισµού εξόδων του Υ.Ε. (πρώην Υ.∆.Τ. & Π.Π.), οικονοµικού έτους 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,69488 %, 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων συνολικού ποσού 0,06216 %, ως εξής: 
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήµου 
ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί 
του χαρτοσήµου 
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.     
Οι παραπάνω 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 κρατήσεων ο οποίος βαρύνει τον προµηθευτή. 



Ανήκει στην υπ’αριθµ 8055/2/26-ρι από 24-01-2018  
διακήρυξη της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε (β) 
µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο Γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης 
της ∆ιεύθυνσης 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 καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή 
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε 
για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 
από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, απορρίπτεται ως  απαράδεκτη . 

1.3. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
1.4. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ»  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) ξεχωριστό σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2.2. της παρούσας. 
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 
2.3. της παρούσας. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2.4. της παρούσας. 

1.4. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά» θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παραγράφου 1.3., στους οποίους πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
Πρέσβεως ∆ηµ. 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) λόγω 
έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του µηχανοκίνητου στόλου της 
ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. 
Ευδήλου, 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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης:  8055/2/26-ρι 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου 

Καταληκτική Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας Υποβολής Προσφορών : 05/02/2018 ώρα 10:00’ π.µ. 

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

ΤΜΗΜΑ 1: «Προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

 



α. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 β. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

 
γ. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
Πρέσβεως ∆ηµ. 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)]  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τον συνοπτικό διαγωνισµό: Προµήθεια καυσίµων κίνησης (αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) λόγω 
έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του µηχανοκίνητου στόλου της 
ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. 
Ευδήλου, 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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης:  8055/2/26-ρι 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου 

Καταληκτική Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας Υποβολής Προσφορών : 05/02/2018 ώρα 10:00’ π.µ. 

Τµήµα ή Τµήµατα του διαγωνισµού για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά  
 ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………… 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
Πρέσβεως ∆ηµ. 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) λόγω 
έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του µηχανοκίνητου στόλου της 
ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. 
Ευδήλου, 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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης:  8055/2/26-ρι 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου 

Καταληκτική Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας Υποβολής Προσφορών : 05/02/2018 ώρα 10:00’ π.µ. 

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

ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………… 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
Πρέσβεως ∆ηµ. 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 

Για τον συνοπτικό διαγωνισµό: Προµήθεια καυσίµων κίνησης (αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) λόγω 
έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του µηχανοκίνητου στόλου της 
ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. 
Ευδήλου, 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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης:  8055/2/26-ρι 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου 

Καταληκτική Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας Υποβολής Προσφορών : 05/02/2018 ώρα 10:00’ π.µ. 

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

ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………… 



1.5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 της παρούσας. 

1.6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως 
µη κανονικές. 

1.7. Οι προσφορές (∆ικαιολογητικά συµµετοχής, Τεχνική προσφορά και Οικονοµική Προσφορά) υπογράφονται 
και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το 
νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

1.8. 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. 

1.9. 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. ∆εν 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) 

1.10. 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 ∆ιαγωνισµού. 

1.11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

1.13. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά, ανά τµήµα του 
διαγωνισµού. 

1.14. 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 ∆΄ της παρούσας διακήρυξης. 

1.15. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τµήµατα του διαγωνισµού, όπως αυτά 
αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας διακήρυξης. 

1.16. 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. 

1.17. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

2.2. Ο (υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα εξής 
δικαιολογητικά: 

2.2.1. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 
όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), και όπως έχει διαµορφωθεί µε βάση τους όρους (λόγους αποκλεισµού, κριτήρια 
επιλογής κ.λ.π.) της παρούσας διακήρυξης (όπως εµφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας 
διακήρυξης), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75) ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί κατά περίπτωση τις απαιτούµενες προϋποθέσεις 
της παρούσας ∆ιακήρυξης και ειδικότερα ότι: 

α)  ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 
του Ν.4412/2016, για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν από τη 



διαδικασία σύναψης σύµβασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 11 της παρούσας 
διακήρυξης. 

β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία αφορούν την καταλληλότητα του για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, όπως αυτά καθορίστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και 
περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 12 της παρούσας διακήρυξης. 

2.2.2. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) συµπληρώνεται, υπογράφεται χωρίς να φέρει 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και υποβάλλεται, ως εξής: 

α) Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (II,III, IVα και VI) 
συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα-προσφέροντα, κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη 
έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως εµφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

β) Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα. 

γ) Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 11 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. 

δ) Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν υπό τη µορφή ένωσης ή κοινοπραξίας και που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, που 
συµµετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία, χωριστό ΤΕΥ∆. 

2.2.3. Το ΤΕΥ∆ σε περίπτωση υπεργολαβίας:  
α) Εφόσον ο οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι, θα αναθέσει τµήµα της σύµβασης υπό τη 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει, επί ποινή αποκλεισµού, στο ΤΕΥ∆ που υποβάλει, το 
τµήµα (ποσοστό) της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τα στοιχεία των υπεργολάβων που θα προτείνει (άρθρο 58 του Ν.4412/2016). 

β) Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας ποσοστό 
της σύµβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε ο οικονοµικός φορέας, πέραν του δικού του 
ΤΕΥ∆, υποβάλει, χωριστό ΤΕΥ∆, για κάθε υπεργολάβο (άρθρο 131 του Ν.4412/2016). 

γ) Το χωριστό ΤΕΥ∆ εκάστου υπεργολάβου, υπογράφεται, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής και συµπληρώνεται ως προς τα µέρη I, II, III, VI και υπογράφεται από τα παραπάνω αναφερόµενα 
πρόσωπα (παρ. 2.2.2.), αντίστοιχα για τον υπεργολάβο. 

δ) Χωριστό ΤΕΥ∆ για κάθε υπεργολάβο, δεν απαιτείται να υποβληθεί µόνο στην περίπτωση που αυτοί 
(υπεργολάβοι) δηλώνονται από τον ανάδοχο µετά την ανάθεση της σύµβασης και πριν την έναρξη εκτέλεσής 
της και στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας 
ποσοστό της σύµβασης που ∆ΕΝ ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας. 

-Το ΤΕΥ∆ διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) 
και(www.hsppa.gr).στην ακόλουθη διαδροµή: www.eaadhsy.gr / Αρχική Σελίδα / «Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης – ΤΕΥ∆ και Οδηγίες συµπλήρωσης του», ή εναλλακτικά από το µενού «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ 
ΑΡΧΕΣ» --> «ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ» --> «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ - ΤΕΥ∆ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 
ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ 15)». 

-Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισµού από 
το διαγωνισµό. 

2.3. Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική προσφορά», επί ποινή αποκλεισµού, περιέχει τα εξής τεχνικά στοιχεία: 

2.3.1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας ∆ιακήρυξης και να δηλώνεται, ανάλογα µε το τµήµα ή τα 
τµήµατα του διαγωνισµού για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, ότι (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η):  

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 ∆΄ της υπ. αριθ. 8055/2/26-ρι΄ από 24-01-2018 ∆ιακήρυξης της ∆.Α. Σάµου. 



γ) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της υπ. αριθµ. 8055/2/26-ρι΄ από 24-01-2018 
∆ιακήρυξης της ∆.Α. Σάµου της οποίας έλαβαν γνώση. 

δ) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/26-ρι΄ από 24-01-2018 ∆ιακήρυξης της ∆.Α. 
Σάµου υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού. 

2.3.2. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων. 

2.3.3. Αναλυτική κατάσταση (ταχυδροµική διεύθυνση, ονοµατεπώνυµο πρατηριούχων κλπ), όπως 
εµφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας διακήρυξης, των πρατηρίων του 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 ∆ΕΝ αποτελεί κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης.  

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

    2.4. Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική προσφορά», επί ποινή αποκλεισµού, 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 τµήµατα του διαγωνισµού, η 
οικονοµική προσφορά κάθε τµήµατος, µε ποινή ακυρότητας, να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισµένο 
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ……», ο οποίος να τοποθετηθεί µέσα στον 
(υπο)φάκελο «Οικονοµική προσφορά». (Παράδειγµα: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλα τα τµήµατα 
του διαγωνισµού θα πρέπει µέσα στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική προσφορά» να υπάρχουν δύο (02) ξεχωριστοί 
σφραγισµένοι φάκελοι µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ…….. (το αντίστοιχο τµήµα του 
διαγωνισµού που υποβάλλεται η προσφορά)»)  

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 
της προθεσµίας που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. 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 ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το Γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παράγραφο 1 της παρούσας 
(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 την συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 117 παρ.3 του Ν.4412/2016. 
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. 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 υποβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016. 
3.2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
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 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 που θα ορισθεί 
αρµοδίως. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που 
δεν γίνονται αποδεκτές, αναφέροντας τους λόγους αποκλεισµού τους και την αποδοχή των τεχνικών 
προσφορών που είναι σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

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 ∆ιαγωνισµού και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που δικαιούνται να 
παραβρίσκονται, µε σχετική ανακοίνωση – ειδική πρόσκληση  που  θα τους αποσταλεί.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή 
ή απόρριψή τους και γνωµοδοτεί για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
-Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια (α) και (β), οι φάκελοι 
της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 



δ) Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του ∆ιευθυντή της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. 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. Για τις συµβάσεις µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού και 
ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των 
ανωτέρω σταδίων στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, προ ΦΠΑ, ή, σύµφωνα µε το άρθρο 360 του Ν.4412/2016, προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε 
εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.  

ε) Η 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 
∆ιαγωνισµού.(άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016)   

στ) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) προµηθευτή µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

ζ) 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. 

3.3. 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.∆.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. 

3.4. Επισηµαίνεται ότι, κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή (Υπηρεσία) µπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  
έχουν  υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά  (7)  ηµέρες  από  
την ηµεροµηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή 
συµπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες,  χωρίς  να  έχει  ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα 
αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.  
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη 
αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή 
αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως 
προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που 
θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά 
το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή 
να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 
δηµόσιας σύµβασης. 
Η  αναθέτουσα αρχή (Υπηρεσία) µπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  διευκρινίσουν, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά  (7)  ηµέρες  από  την ηµεροµηνία  
κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης,  το  περιεχόµενο  της  τεχνικής  ή οικονοµικής  
προσφοράς  που  έχουν  υποβάλει,  αν  περιέχει  ασάφειες  ή  ήσσονος  σηµασίας  ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η Υπηρεσία κρίνει ότι µπορεί να θεραπευτούν.  Η  
διευκρίνιση  αυτή  δεν  πρέπει  να  έχει  ως  αποτέλεσµα  την  ουσιώδη  αλλοίωση  της προσφοράς  και  δεν  
πρέπει  να  προσδίδει  αθέµιτο  ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα  στη  συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις 
λοιπές. 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 
του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

4.1. Οι εγγυητικές επιστολές των επόµενων παραγράφων εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 



4.2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

4.3. Οι εγγυητικές επιστολές 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 του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός 
πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης.  

4.4. Η Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται στον συνοπτικό διαγωνισµό (άρθρο 72 παρ. 1α΄ εδάφιο πέµπτο του 
Ν. 4412/2016). 

4.5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Για την υπογραφή της σύµβασης ∆ΕΝ απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β εδάφιο τρίτο του Ν.4412/2016). 

4.6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ. 1β΄ εδάφιο δεύτερο του Ν. 4412/2016) 

4.7. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, 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. (άρθρο 72 παρ. 1β΄ εδάφιο τέταρτο του Ν. 4412/2016) 

4.8. 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. 

4.9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ. 1β΄ εδάφιο όγδοο του Ν. 4412/2016) 

4.10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα και ισχύει µέχρι σήµερα.         

5. ΤΙΜΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

5.1. 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. 

5.2. 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 του ∆ήµου 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 ∆ήµου Ικαρίας 
(άρθρο 63 Ν.4257/14). 

5.3. 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 ∆ήµου 
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.  

5.4. 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). 

5.5. 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.  

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



5.7. 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 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 ∆ήµου Ικαρίας, για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών 
του τµήµατος για την οποία υποβάλλεται η προσφορά. 

5.8. 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. 

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

5.10. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,69488 %, 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων συνολικού ποσού 0,06216 %, ως εξής: 
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 3 % επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου 
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.    
Οι παραπάνω 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 κρατήσεων ο 
οποίος βαρύνει τον προµηθευτή. 

5.11. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για  την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

5.12. 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.  

5.13. 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.2859/00, όπως ισχύει.  

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

6.1. Η παράδοση - χορήγηση των καυσίµων κίνησης θα πραγµατοποιείται τµηµατικά ανά µήνα (µηνιαίως) και 
σε κάθε περίπτωση σε ποσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχηµάτων της 
προµηθευόµενης Αστυνοµικής Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις (πρατήρια) του αναδόχου, όπως αυτά θα 
δηλωθούν στην τεχνική προσφορά του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας 
διακήρυξης. Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου. 

6.2. Ο τόπος παράδοσης των υπό προµήθεια καυσίµων κίνησης ορίζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα ∆΄ της 
παρούσας διακήρυξης. 

6.3. Ως προς τις λοιπές λεπτοµέρειες του τρόπου και του χρόνου παράδοσης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

6.4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια καύσιµα κίνησης σύµφωνα µε τις τεχνικές 
απαιτήσεις-απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα ∆΄ της παρούσας διακήρυξης. 

6.5. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σχετική σύµβαση, εφόσον ο ανάδοχος, καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες 
υποχρεώσεις του. 

6.6. 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. 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ 

7.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται τµηµατικά ανά µήνα (µηνιαίως), ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ από την 
Παγία Προκαταβολής της Υπηρεσίας, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προµήθεια 
καυσίµων κίνησης (για κάθε µήνα) και αφού προσκοµισθούν στην προµηθευόµενη Αστυνοµική Υπηρεσία και 
συνταχθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
I. 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 ∆/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.  
II. Αποδεικτικό φορολογικής (για είσπραξη χρηµάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης) και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας σε ισχύ. 
III. Πρακτικό παραλαβής και ανάλωσης από την ειδικά για το σκοπό αυτό συγκροτηθείσα Επιτροπή της 
προµηθευόµενης Αστυνοµικής Υπηρεσίας. 

7.2. 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.  

7.3. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν. 4412/2016. 

7.4. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1511 του Ειδικού Φορέα 07-410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» 
του προϋπολογισµού εξόδων του Υ.Ε. (πρώην Υ.∆.Τ. & Π.Π.), οικονοµικού έτους 2018.   

7.5. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήµατος που αναφέρονται στην παράγραφο  5.10 
του παρόντος Παραρτήµατος της παρούσας διακήρυξης. 

7.6. 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 ∆ηµοσίων 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.  

8. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

8.1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8.2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί τις 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 από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1. 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, θα γίνεται, από 
τριµελείς Επιτροπές της προµηθευόµενης Αστυνοµικής Υπηρεσίας, που θα συγκροτηθούν µε Απόφαση του 
∆/ντού της Υπηρεσίας µας, µε τη σύνταξη σχετικών Πρακτικών Παραλαβής, τα οποία θα αποτελούν 
δικαιολογητικά της δαπάνης, µετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

9.2. 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. 

9.3. Επισηµαίνεται ότι, οι συµβατικές ποσότητες καυσίµων κατά είδος και οι ποσότητες καυσίµων που 
αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος ∆΄ 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. 



9.4. Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισµός των ποσοτήτων 
καυσίµων κίνησης που θα απαιτηθούν για το έτος 2018, λόγω της φύσεως των ∆ράσεων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας και του έκτακτου χαρακτήρα αυτών. 

10. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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.

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να 
λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, µπορεί να 
απαιτηθεί από τις ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της 
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

11.ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Κάθε προσφέρων οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης (διαγωνισµό), 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: 

11.1. Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες  

Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα   
αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι:  

α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β. ∆ωροδοκία, 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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,  

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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

- Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

δ) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων αποκλείονται, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 



ε) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά 
στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 11.1., η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση. 

11.2. Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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 
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. 

∆εν 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. 

11.3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 11.1. και 11.2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 
του άρθρου 73 Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται η 
παράγραφος 11.2. 

11.4. Λόγοι που σχετίζονται µε παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν 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: 
α) 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/∆1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
β) 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 α' και β' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

11.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

11.6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραπάνω 
παραγράφους 11.1. & 11.4. 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. 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, µε τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

11.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη 
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 και παράγραφο 9 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 

11.8. Λόγοι που σχετίζονται µε επιβολή ποινής αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων. 

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. 

 

 

 



12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Καταλληλότητα για την άσκηση της 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 Σ∆Σ, 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 οικείο 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. 

13. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 

13.1. ∆ικαιολογητικά 
α) Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 10 & 11 της παρούσας, καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της 
παραγράφου 12 της παρούσας,  κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν.4412/2016. 
β) Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των τριών µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. 
γ) Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 
φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής 
τους. 
δ) Η πλήρωση των απαιτήσεων των παραγράφων 11 και 12 της παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα 
µέλη της ένωσης. 
ε) Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
στ) Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων 
σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
i. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων. 
ii. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας 
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
∆ικηγόρων (Ν.4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις 
της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες. 
iii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων 
(Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. 
iv. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 

13.2. Αποδεικτικά µέσα (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης) 
∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή 
µπορούν να αποκλεισθούν από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
παράγραφο 11 της παρούσας, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 
του Ν.4412/2016,  τα οποία αφορούν την καταλληλότητα του για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας και περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 12 της παρούσας, που αφορούν στην προσωπική 
κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται εντός των προθεσµιών και µε την διαδικασία που 
προβλέπονται στην παράγραφο 14 της παρούσας από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 
περίπτωση είναι: 

α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή η διοικητική αρχή του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 



εγκαταστηµένος ο οικονοµικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του οικονοµικού φορέα αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα της παραγράφου 11.1. της παρούσας.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 11.1. της παρούσας. 

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. Από το περιεχόµενο του πιστοποιητικού χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος του, έτσι 
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικό αυτό είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ηµεροµηνία κατάθεσής 
του, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.  
-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 
τόσο για τον ίδιο τον εργοδότη όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό, από όλους τους 
φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους οποίους ασφαλιστικούς 
φορείς ο προσωρινός Ανάδοχος δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της περ. δ΄ της παραγράφου 13.2. της 
παρούσας. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική 
ενηµερότητα). Από το περιεχόµενο του πιστοποιητικού χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος του, 
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικό αυτό είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ηµεροµηνία 
κατάθεσής του, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσωρινός Ανάδοχος να δηλώνει όλους τους φορείς στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

ε) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 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. 

στ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση από το οικείο επαγγελµατικό µητρώο (επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος – µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος 
Α΄ του Ν.4412/2016), από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένοι κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι, καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελµα 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. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσωρινός Ανάδοχος να δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

η) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος,  
i. Για Α.Ε. απαιτείται: α)ΦΕΚ σύστασης-ίδρυσης, β)Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, 
γ)Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση 
µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας, δ)Γενικό Πιστοποιητικό περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην 
εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 
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 ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού 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) Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, β)Γενικό Πιστοποιητικό περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην 
εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό που έχει κατατεθεί. 
Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση 
του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι ∆ιαχειριστές 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)Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού και όλων των 
τροποποιήσεών του ή επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιηµένου καταστατικού, εάν αυτό 
υπάρχει, β)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 



πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό που έχει 
κατατεθεί. 
Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση 
του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι ∆ιαχειριστές 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. 

13.3. Σε περίπτωση, που ο προσωρινός Ανάδοχος, είναι ένωση οικονοµικών φορέων, τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 13.2. της παρούσας, υποβάλλονται για κάθε οικονοµικό φορέα, που συµµετέχει στην ένωση. 

13.4. Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει υπό τη µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, τµήµα(ποσοστό) της σύµβασης που ξεπερνά το 30% της συνολικής της αξίας, θα 
πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 13.2. της παρούσας, για τον κάθε υπεργολάβο. 

13.5. Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (γ) και (ε) της παραγράφου 13.2. της 
παρούσας τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 11.1., 11.2. και 11.4. 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. 
- 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 11.1. 11.2. και 11.4. της παρούσας. 
- Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 

13.6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της παραγράφου 13.2., όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

14. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

14.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών (οικονοµικών), η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), µε βεβαίωση παραλαβής 
ή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν.2672/1998 (Α΄-290) (δια τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), 
να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, λόγω του κατεπείγοντος, από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014(Α΄-74), των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και 
τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, όπως καθορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 13.2. της 
παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή 
µπορούν να αποκλεισθούν από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
παράγραφο 11 της παρούσας, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 
του Ν.4412/2016,  τα οποία αφορούν την καταλληλότητα του για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας και περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 12 της παρούσας. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης 
είτε για την µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016. 

14.2. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση µη προσκόµισης 
ή διαπίστωσης ελλείψεων επί των δικαιολογητικών, παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσµία για 
προσκόµιση ή συµπλήρωση αυτών, εντός πέντε (05) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

14.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΤΕΥ∆, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει του κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει οριστεί στην παρούσα ∆ιακήρυξη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή 
ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

14.4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 



αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα, που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα ∆ιακήρυξη, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία µαταιώνεται. 

14.5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται 
η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 
Ν.4412/2016, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 11 της παρούσας ή η πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, που έχουν οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και περιγράφονται αναλυτικά 
στην παράγραφο 12 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει οριστεί στην παρούσα ∆ιακήρυξη, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 
ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής, όπως έχουν οριστεί µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, η διαδικασία µαταιώνεται. 

14.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 103 και 104 του Ν.4412/2016. 

15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

15.1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του ν. 4412/2016 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

15.2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης της προβλεπόµενης ένστασης της παραγράφου 8 της παρούσας, 
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα (εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους) τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, 
όπως καθορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 13.2 της παρούσας, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

15.3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού(σύµβασης), θέτοντάς του 
προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

15.4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό (σύµβαση) µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, µε την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 
4412/2016. 

15.5. 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. 

15.6. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, 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. 

15.7. 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. 

15.8. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την υπογραφθείσα σύµβαση, κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης της, υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν.4412/2016.  

15.9. Η Αναθέτουσα αρχή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, καταγγέλλουν 
υποχρεωτικά µία δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της 
παραγράφου 5 ή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (Α΄-115).    

15.10. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

16. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

16.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, σύµφωνα µε 
το άρθρο 58 του Ν.4412/2016. 



16.2. 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. 

16.3. Η υπεργολαβία µπορεί να προτείνεται είτε από τον προσφέροντα µε την προσφορά του, είτε από τον 
ανάδοχο πριν από την έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης. Στην τελευταία περίπτωση, όταν δηλαδή οι 
υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης, προκειµένου να επαληθευτεί η µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η µη αθέτηση των 
υποχρεώσεων του άρθρου 18 παρ. 2 του ιδίου Νόµου για αυτούς (υπεργολάβους), προσκοµίζονται από τον 
ανάδοχο αντί του ΤΕΥ∆, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 13.2. της παρούσας, για τον κάθε υπεργολάβο.  

16.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 58 και 131 του Ν. 4412 / 2016. 

17. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

17.1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το 
Ελληνικό ∆ίκαιο. 

17.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της 
Σύµβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα 
των Ελληνικών ∆ικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του  διαγωνισµού. 

17.3. Σε τυχόν τροποποιήσεις σε Νόµους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και άλλες διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, 
λαµβάνεται υπόψη η Νοµοθεσία που ισχύει την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

17.4. Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 
α. Το συµφωνητικό 
β. Η παρούσα διακήρυξη 
γ. Τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις 

18. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

18.1. Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την προµήθεια, πριν την ηµεροµηνία 
λήξης του συµβατικού χρόνου ή δεν πραγµατοποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης 
επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 203 και 207 του Ν.4412/2016. 

18.2. 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 τις παραγράφους 6 & 9 της παρούσας διακήρυξης. 

18.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 203, 207 και 213 του Ν.4412/2016. 

19. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

19.1 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 ∆ιαγωνισµού. 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.  

19.2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

20. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
20.1. Για την ανάθεση της σύµβασης, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά 
αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. Για τον παρόντα διαγωνισµό κριτήριο για την 
ανάθεση 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 ∆ήµου 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. 

20.2. Για την τελική επιλογή του προµηθευτή λαµβάνεται υπόψη για κάθε τµήµα του διαγωνισµού 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 ∆ήµου 
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, για κάθε 
τµήµα του διαγωνισµού που υποβάλλεται η προσφορά. 



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

20.3. 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 ∆ήµου Ικαρίας (άρθρο 63 Ν.4257/14). 

20.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ανήκει στην υπ’αριθµ 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 
διακήρυξη της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας χωρίς καµία 
περαιτέρω αποζηµίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της συµβατικής περιόδου.  

2. 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 υπηρεσιακού 
πρατηρίου καυσίµων, εφοδιασµός των υπηρεσιακών οχηµάτων από πρατήρια καυσίµων/µονάδες εφοδιασµού 
του στρατού) ή εφόσον παύσει η λειτουργία κάποιας εκ των προµηθευόµενων Αστυνοµικών Υπηρεσιών ή σε 
περίπτωση ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών για την εν λόγω προµήθεια από το 2ου 
Τµήµα της ∆/νσης Οικονοµικών/Α.Ε.Α., χωρίς καµία περαιτέρω αποζηµίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο 
χρονικό διάστηµα της συµβατικής περιόδου.  

3. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016, της νοµοθεσίας περί 
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. 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. 

4. 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.  

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

6. Οι οικονοµικοί φορείς αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσουν 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης οι οικονοµικοί φορείς 
έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την τήρηση της ως άνω απαίτησης από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

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

8. 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. 

9. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δε δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή 
των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
10. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57.  
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.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό 
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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 έγγραφο. 
11. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε 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.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

12. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

13. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου 
κειµένου. 

14. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του προµηθευτή, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 
αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

15. 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.  



16. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

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

18. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού 
διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

19. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός έξι (6) ηµερών από την δηµοσίευσή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 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. 

20. 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ανήκει στην υπ’αριθµ 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 
διακήρυξη της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-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) λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή 
ακινητοποίησης του µηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του 
µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, 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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και την 
31/12/2018, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #9.000,00€# συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., η οποία 
υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 
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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 

- 

∆ήµος 
Ικαρίας 

Εύδηλος 
Τ.Κ.83302 

Ικαρία 

- 

∆ήµος 
Ικαρίας 
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Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης µέχρι 
31-12-2018 

(έτος 2018) 

Μέχρι 
5.000,00€ 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 
95ΟΚΤ: 

2.873,56LT 
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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 

- 

∆ήµος 
Ικαρίας 

Εύδηλος 
Τ.Κ.83302 

Ικαρία 

- 

∆ήµος 
Ικαρίας 
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Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης µέχρι 
31-12-2018 

(έτος 2018) 

Μέχρι 
4.000,00€ 

 

Πετρέλαιο 
κίνησης: 

2.719,24LT 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ) 9.000,00€  

1.2. Οι παραπάνω ποσότητες καυσίµων είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές για την Υπηρεσία, καθώς 
έχουν υπολογισθεί ως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, 
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). 

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. 

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: 
-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. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

3.1. Ο αναδειχθείς προµηθευτής επιβάλλεται να καλύψει, µέσω του δικτύου καταστηµάτων του, τις ανάγκες 
προµήθειας σε ποσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχηµάτων της προµηθευόµενης 
Αστυνοµικής Υπηρεσίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την εδαφική αρµοδιότητα της ενδιαφερόµενης 
Υπηρεσίας. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί τα οχήµατα της Υπηρεσίας καθηµερινά στο 
πρατήριό του προµηθευτή, σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του. 

3.2. Όλοι οι όροι της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η µη τήρηση αυτών 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

3.3. 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. 

3.4. 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 

3.5. Όλα τα είδη υγρών καυσίµων θα συµφωνούν και θα πληρούν απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές των 
Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων και θα ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά. 

3.6. Η εκάστοτε προµηθευόµενη Αστυνοµική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί έλεγχο των 
προβλεπόµενων δικαιολογητικών και αδειών του πρατηρίου καυσίµων σχετικά µε τη λειτουργία του. 

3.7. Ο προµηθευτής υποχρεούται για την χορήγηση – εφοδιασµό των καυσίµων τµηµατικά ανά µήνα (µηνιαίως) 
και σε κάθε περίπτωση σε ποσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχηµάτων της 
προµηθευόµενης Αστυνοµικής Υπηρεσίας, να διαθέτει εγκαταστάσεις (πρατήρια), τα οποία θα βρίσκονται σε 
απόσταση εντός εξήντα (60) χιλιοµέτρων από την έδρα της προµηθευόµενης Αστυνοµικής Υπηρεσίας για το 
∆ήµο Ικαρίας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα του παρόντος παραρτήµατος. Η 
παράδοση των καυσίµων θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου.  

4. ∆ΟΚΙΜΕΣ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

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 ∆ηµοσίου. 

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.∆.Ε 
όπως ισχύουν. 

5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, , στην 
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας ∆ιακήρυξης και να δηλώνεται, ανάλογα µε το τµήµα ή τα 
τµήµατα του διαγωνισµού για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, ότι (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η):  

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 ∆΄ της υπ. αριθ. 8055/2/26-ρι΄ από 24-01-2018 ∆ιακήρυξης της ∆.Α. 
Σάµου. 
γ) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/26-ρι΄ από 24-01-2018 
∆ιακήρυξης της ∆.Α. Σάµου της οποίας έλαβαν γνώση. 
δ) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/26-ρι΄ από 24-01-2018 ∆ιακήρυξης της ∆.Α. 
Σάµου υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού. 

5.1.2. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων. 

5.1.3. 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 κάτωθι υπόδειγµα: 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ/ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ Ε∆ΡΑ 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 εξήντα (60) χιλιοµέτρων από την έδρα της προµηθευόµενης 

Αστυνοµικής Υπηρεσίας για το ∆ήµο Ικαρίας. 

 



Ανήκει στην υπ’αριθµ 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 
διακήρυξη της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 
Ονοµασία .........................                                     Ηµεροµηνία έκδοσης  ................................ 
Κατάστηµα......................... 
(∆/νση οδός – αριθµός τηλ &. FAX)                                

ΠΡΟΣ:  
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ      ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   ΣΑΜΟΥ 
Πρέσβεως ∆ηµητρίου 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. ……………………………………….. 
γ)(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 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 ∆ιακήρυξή 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. 

4. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

6. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ανήκει στην υπ’αριθµ 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 
διακήρυξη της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1.΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ -1- της υπ’ αριθµ. 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 

∆ιακήρυξης της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ * 

(επί τοις εκατό%) 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 

 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤ 

 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………… 

……………………επί τοις εκατό 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………… 

……………………επί τοις εκατό 

 

-Τα προσφερόµενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆΄» της 

υπ’ αριθµό 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 ∆ιακήρυξης της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου, τους οποίους έλαβα 

γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως. 

-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 ∆ήµου 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) 
                                                                                     

 

 

 

 



Ανήκει στην υπ’αριθµ 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 
διακήρυξη της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.2.΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ -2- της υπ’ αριθµ. 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 

∆ιακήρυξης της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ * 

(επί τοις εκατό%) 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………… 

……………………επί τοις εκατό 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………… 

……………………επί τοις εκατό 

 

-Τα προσφερόµενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆΄» της 

υπ’ αριθµό 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 ∆ιακήρυξης της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου, τους οποίους έλαβα 

γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως. 

-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 ∆ήµου 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) 
 

 

 

 

 
 



Ανήκει στην υπ’αριθµ 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 
διακήρυξη της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

∆ιαµορφωµένο, µε βάση τους όρους (λόγους αποκλεισµού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της υπ’ αριθµό 8055/2/26-ρι από 
24-01-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού της ∆.Α. Σάµου 

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

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

 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Υπογραφή) 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ :  100001807 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πρέσβεως ∆ηµ. Νικολαρεϊζη 3, Τ.Κ. 831 00 Βαθύ - Σάµος  
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Υπαρχ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Αλέξανδρος  
- Τηλέφωνο:2273087317 
- Ηλ. ταχυδροµείο: adsamou@astynomia.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  http://www.hellenicpolice.gr/ 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): Συνοπτικός 
∆ιαγωνισµός για την  Προµήθεια καυσίµων κίνησης (αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) λόγω έκτακτης και 
κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του µηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., για 
την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, 
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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018. 
(CPV:09132100-4 «Αµόλυβδη βενζίνη» για το ΤΜΗΜΑ 1 του διαγωνισµού) 
(CPV:09132100-4 09132100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» για το ΤΜΗΜΑ 2 του διαγωνισµού) 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : ΝΑΙ 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

ΤΜΗΜΑ 2: «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): [8055/2/26-…] 
 



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: 
 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

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

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 
µεσαία επιχείρησηiii; 

 
[….. ] πολύ µικρή, [….. ] µικρή, […..] µεσαία 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

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

[…….] Ναι [……..] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ 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 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 
[.….]ΤΜΗΜΑ 1: «Προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για τις 

ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 
 
 
 

 [.….]ΤΜΗΜΑ 2: «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του 
Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

 

 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 



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 …): 

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



∆: 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:  
[……………] 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςv 

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

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςx· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxiii 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): 
[……..……………………………………………………………………………….…]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 
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) ∆ιάρκεια 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): 
[……..……………………………………………………………………………….…]xvi 

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

 
[……] Ναι […….] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxviii:  
[………………………………………………………………………………………..…….…] 

 

 
 
 
 
 (Υπογραφή) 



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 ασφάλισηςxix, 
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; ∆ιευκρινήστε: 
 
 
 
 
 
 
 
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 ;xx 

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 ∆ΟΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΑΝΟΣΙΣΜΟ. 
∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΩ ΠΟΣΑ ΑΠΟ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 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 ∆ΟΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΑΝΟΣΙΣΜΟ. 
∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΩ ΠΟΣΑ ΑΠΟ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 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): xxi 
[……………………………………………………………………………………………] 

 
 
 
 
 
 (Υπογραφή) 
 
 
 
 



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 
δικαίουxxii; 

 
[………….] 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 παράπτωµαxxiii; 
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) 
 
 



 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: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Υπογραφή) 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

 
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

 
[……...] Ναι  
[……...] Όχι 



Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxiv, 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 δωρεάνxxv. 

 

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 ∆/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 ∆ήλώσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισµού προµήθεια 
καυσίµων κίνησης (αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται 
στην αποτροπή ακινητοποίησης του µηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης 
του µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, 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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018 (Α∆ΑΜ: 18PROC002582080). 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 

Τόπος / ηµεροµηνία……………………… 
                                                                                                                         Ο δηλών 

                                                                                                                           (Υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
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
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v
 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.  

vi
 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). 

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

viii
 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). 

ix
 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. 

x
 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. 

xi
 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”. 

xii
 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.". 

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

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

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ)στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 



                                                                                                                                                                              
xv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 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)  

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

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

xix
 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).  

xx
 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  

xxi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii
 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 

xxiii
 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 

xxiv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxv
 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              
Ανήκει στην υπ’αριθµ 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 

διακήρυξη της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(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) 

 
∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

 
Ο-Η Όνοµα 

 
 

 
Επώνυµο 

 
 

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα 

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας 

 

 
Ηµεροµηνία Γέννησης (2) 

 

 
Τόπος Γέννησης 

 

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητος 

  
Τηλέφωνο 

 
 

 
Τόπος Κατοικίας 

 
 

 
Οδός 

  
Αριθµός 

  
Τ.Κ
. 

 

Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου 
(FAX)  

 ∆/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) λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του 
µηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. 
Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, 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 2018, ήτοι από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης µέχρι και την 31/12/2018, µε αριθµό πρωτοκόλλου διακήρυξης 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 
∆ιακήρυξης της ∆/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 ∆΄ της υπ. αριθ. 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 ∆ιακήρυξης της ∆.Α. Σάµου. 

γ) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της υπ. αριθµ. 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 ∆ιακήρυξης της ∆.Α. 
Σάµου της οποίας έλαβαν γνώση. 

δ) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/26-ρι από 24-01-2018 ∆ιακήρυξης της ∆.Α. Σάµου 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού. 

                                                                                                                          Ηµεροµηνία: ___/__/2018 
                       Ο-Η ∆ηλ______ 
                           (Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε 
να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


