
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                   
           ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ  

                                     Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και 
καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον 
Νομό Σάμου, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τους και για την κάλυψη 
των αναγκών θέρμανσης του Α.Τ. Μαραθοκάμπου, για το έτος 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων 
πιστώσεων και συγκεκριμένα για το/τα ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ: ……………………………………..  
 
Αριθμός Διακήρυξης:  8055/2/32-ιγ 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 04/12/2020 ώρα 11:00’ π.μ. 

 

           ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ  
                                     Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και 
καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον 
Νομό Σάμου, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τους και για την κάλυψη 
των αναγκών θέρμανσης του Α.Τ. Μαραθοκάμπου, για το έτος 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων 
πιστώσεων και συγκεκριμένα για το/τα ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ: ……………………………………..  
 
Αριθμός Διακήρυξης:  8055/2/32-ιγ 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 04/12/2020 ώρα 11:00’ π.μ. 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
α) Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλει προσφορά για περισσότερα από ένα τμήμα του διαγωνισμού, η οικονομική 
προσφορά κάθε τμήματος, με ποινή ακυρότητας, να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ……».  
(Παράδειγμα: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού θα πρέπει μέσα στον  κυρίως 
φάκελο να υπάρχουν πέντε (05) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ…….. (το αντίστοιχο τμήμα του διαγωνισμού που υποβάλλεται η προσφορά)»)  

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

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
                  Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και 
καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον 
Νομό Σάμου, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τους και για την κάλυψη 
των αναγκών θέρμανσης του Α.Τ. Μαραθοκάμπου, για το έτος 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων 
πιστώσεων και συγκεκριμένα για το/τα ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ: ……………………………………..  
 
Αριθμός Διακήρυξης:  8055/2/32-ιγ 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 04/12/2020 ώρα 11:00’ π.μ. 

                 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
                           Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ……..……… 
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και 
καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον 
Νομό Σάμου, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τους και για την κάλυψη 
των αναγκών θέρμανσης του Α.Τ. Μαραθοκάμπου, για το έτος 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων 
πιστώσεων και συγκεκριμένα για το/τα ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ: ……………………………………..  
 
Αριθμός Διακήρυξης:  8055/2/32-ιγ 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 04/12/2020 ώρα 11:00’ π.μ. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.1.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄ & Β΄ (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ)» 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ.4 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ (1) Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Ο-Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης (2)  

Τόπος Γέννησης  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος  Τηλέφωνο  

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  Τ.Κ.  

Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (FAX)   Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Email) 

 

    Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «…………………………………………………………………...», με 
Α.Φ.Μ.:…………….……………/Δ.Ο.Υ. ……………., ότι για τoν συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων 
κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την 
κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του 
μηχανοκίνητου στόλου τους και για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του Α.Τ. Μαραθοκάμπου, για το έτος 
2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων, με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 8055/2/32-ιγ΄ 
από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, και συγκεκριμένα για το / τα 
ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ…………………….. 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. 
β) την πλήρη συμμόρφωση των προσφερόμενων καυσίμων σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές - 
απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ. αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. Σάμου. 
γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης 
της Δ.Α. Σάμου της οποίας έλαβαν γνώση. 
δ) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. 
Σάμου υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 

                                                                                                                                                 Ημερομηνία: ___/__/2020 
                       Ο-Η Δηλ______ 

                           (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.                            



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.2.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ΄ & Δ΄ (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ)» 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ.4 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ (1) Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Ο-Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης (2)  

Τόπος Γέννησης  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος  Τηλέφωνο  

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  Τ.Κ.  

Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (FAX)   Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Email) 

 

    Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «…………………………………………………………………...», με 
Α.Φ.Μ.:…………….……………/Δ.Ο.Υ. ……………., ότι για τoν συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων 
κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την 
κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του 
μηχανοκίνητου στόλου τους και για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του Α.Τ. Μαραθοκάμπου, για το έτος 
2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων, με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 8055/2/32-ιγ΄ 
από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, και συγκεκριμένα για το / τα 
ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ…………………….. 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 του πετρελαίου κίνησης είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία ΚΥΑ ΑΧΣ 514/2004 (ΦΕΚ.1490/Β/2006), ΚΥΑ ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ.67/Β/2010), ΚΥΑ ΑΧΣ 
316/2010 (ΦΕΚ. 501/Β/2012), ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ.921/Β/2015) και ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ.1736/Β/2007), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
β) την πλήρη συμμόρφωση των προσφερόμενων καυσίμων σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές - 
απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ. αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. Σάμου. 
γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης 
της Δ.Α. Σάμου της οποίας έλαβαν γνώση. 
δ) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. 
Σάμου υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 

                                                                                                                          Ημερομηνία: ___/__/2020 
                       Ο-Η Δηλ______ 

                           (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.                            



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.3.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε΄ (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ)» 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ.4 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ (1) Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Ο-Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης (2)  

Τόπος Γέννησης  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος  Τηλέφωνο  

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  Τ.Κ.  

Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (FAX)   Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Email) 

 

    Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «…………………………………………………………………...», με 
Α.Φ.Μ.:…………….……………/Δ.Ο.Υ. ……………., ότι για τoν συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων 
κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την 
κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του 
μηχανοκίνητου στόλου τους και για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του Α.Τ. Μαραθοκάμπου, για το έτος 
2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων, με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 8055/2/32-ιγ΄ 
από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, και συγκεκριμένα για το / τα 
ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ…………………….. ότι:  
α) Οι προδιαγραφές των καυσίμων θέρμανσης ( φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά ) καθορίζονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου θέρμανσης που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για να 
χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με πετρέλαιο 
θέρμανσης. Συγκεκριμένα οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης, πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:  

i. Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β/5-9-2003),  
ii. Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/16-10-2003),  
iii. Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30-8-2007), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι 
σήμερα. 
β) την πλήρη συμμόρφωση των προσφερόμενων καυσίμων σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές - 
απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ. αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. Σάμου. 
γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης 
της Δ.Α. Σάμου της οποίας έλαβαν γνώση. 
δ) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. 
Σάμου υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 

                                                                                                                                           Ημερομηνία: ___/__/2020 
                       Ο-Η Δηλ______ 

                           (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.                                           



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.1.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄ & Γ΄  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)» 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ/ΤΑ ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ …………………. της υπ’ αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

--- 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ/ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

Προσφορά άλλων δωρεάν παροχών (π.χ. εσωτερικό – εξωτερικό πλύσιμο αυτοκινήτων κλπ): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δηλώνω επισήμως ότι: 
α) η παράδοση - χορήγηση των καυσίμων κίνησης θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά μήνα (μηνιαίως), 
στα υπηρεσιακά οχήματα της έκαστης προμηθευόμενης Αστυνομικής Υπηρεσίας στα ανωτέρω πρατήρια – 
εγκαταστάσεις. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του οικονομικού 
φορέα. Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 
πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοσης των καυσίμων κίνησης. 
β) οι ανωτέρω εγκαταστάσεις – πρατήρια που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης 
βρίσκονται σε απόσταση εντός των είκοσι (20) χιλιομέτρων από την έδρα της προμηθευόμενης 
Αστυνομικής Υπηρεσίας και διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
γ) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. 
Σάμου υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 
                                                                                                                                                        Ο προσφέρων 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.2.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β΄ & Δ΄  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)» 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ/ΤΑ ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ …………………. της υπ’ αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

--- 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ/ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

Προσφορά άλλων δωρεάν παροχών (π.χ. εσωτερικό – εξωτερικό πλύσιμο αυτοκινήτων κλπ): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δηλώνω επισήμως ότι: 
α) η παράδοση - χορήγηση των καυσίμων κίνησης θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά μήνα (μηνιαίως), 
στα υπηρεσιακά οχήματα της έκαστης προμηθευόμενης Αστυνομικής Υπηρεσίας στα ανωτέρω πρατήρια – 
εγκαταστάσεις. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του οικονομικού 
φορέα. Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 
πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοσης των καυσίμων κίνησης. 
β) οι ανωτέρω εγκαταστάσεις – πρατήρια που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης 
βρίσκονται σε απόσταση εντός των σαράντα (40) χιλιομέτρων από την έδρα της προμηθευόμενης 
Αστυνομικής Υπηρεσίας και διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
γ) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. 
Σάμου υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 
                                                                                                                                                        Ο προσφέρων 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.3.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε΄  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)» 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ε΄ της υπ’ αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

--- 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Άρθρο 7 παρ. 3γ του Ν.3054/2002) - ΠΡΑΤΗΡΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                     

Η΄                                  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΩΛΗΤΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(Άρθρο 7 παρ. 3γ του 

Ν.3054/2002) 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                                         

Η΄                                                        
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Άρθρο 7 παρ. 3γ 
του Ν.3054/2002) 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ              

[ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 Ή 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Άρθρο 7 παρ. 3γ 

του Ν.3054/2002)] 

1. 

 

   

2. 

 

   

 
Δηλώνω επισήμως ότι: 
α) το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδοθεί, στις δεξαμενές του Α.Τ. Μαραθοκάμπου και σύμφωνα με το 
ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με ευθύνη και 
μέριμνα του οικονομικού φορέα και θα πραγματοποιείται με κατάλληλα μεταφορικά μέσα, τα οποία θα 
κυκλοφορούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με δαπάνες του οικονομικού φορέα, 
σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, εντός επτά (07) ημερών, μετά από σχετική ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας (τηλεφωνικά ή με φαξ ή με e-mail), σε κάθε όμως περίπτωση μετά την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 
β) οι ανωτέρω εγκαταστάσεις – πρατήρια που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης 
διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
γ) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. 
Σάμου υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 
                                                                                                                                                        Ο προσφέρων 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ – «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)» 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Διαμορφωμένο, με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της υπ’ αριθμό 8055/2/32-ιγ από 13-11-2020 

διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Δ.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 ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ) 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  100001807 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3, Τ.Κ. 831 00 Βαθύ - Σάμος  

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Γραφείο Μερικής Διαχείρισης Χρηματικού 

- Τηλέφωνο:2273087317 

- Ηλ. ταχυδρομείο: adsamou@astynomia.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  www.astynomia.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Συνοπτικός Διαγωνισμός για 
την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), 
για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τους και για 
την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του Α.Τ. Μαραθοκάμπου, για το έτος 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων 
πιστώσεων. 

(CPV:09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄  του διαγωνισμού) 

(CPV:09132100-4 09132100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ & Δ΄ του διαγωνισμού) 

(CPV:09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης» για το ΤΜΗΜΑ Ε΄  του διαγωνισμού) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων 
του Α.Τ. Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων 
του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

ΤΜΗΜΑ Γ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ. 
Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

ΤΜΗΜΑ Δ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ. 
Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

ΤΜΗΜΑ Ε΄: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών του Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [8055/2/32] 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  
[……………………………………………………………………………………………………
…………] 

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

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

Ταχυδρομική διεύθυνση:  
[……………………………………………………………………………………………] 

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

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

Γενικές πληροφορίες: 
 

Απάντηση: 

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

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

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 
Επισημαίνεται ότι, το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο 
κατάλογο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του 
Ν.4412/2016. 

 
[……..] Ναι [……..] Όχι [………..] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας [στοιχεία (α) έως και (ε)], στην ενότητα Β 
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, 
και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 
το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 
 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι  
[η ένδειξη «εάν όχι» αφορά στην ερώτηση υπό 
στοιχείο (δ) του παρόντος πεδίου και όχι στην 
ερώτηση περί εγγραφής ή μη σε επίσημο κατάλογο] : 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

 
 
 
 
 
 
 
α) [………………………………………………………………………………………...…] 
 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[…………………………………………………………………………………] 
 
γ) [……..…..………………………………………………………………………………….] 
 
 
 
δ) […..…..] Ναι [….……] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [……….] Ναι [………..] Όχι                                                  (Υπογραφή) 
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προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[…….] Ναι [……..] Όχι 

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

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

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

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ Χ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 

[.….]ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για την 
κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών 
οχημάτων του Α.Τ. Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

 

[.….]ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95ΟΚΤ για την 
κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών 
οχημάτων του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου» 

 
 
[.….]ΤΜΗΜΑ Γ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την 

κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών 
οχημάτων του Α.Τ. Καρλοβασίου & Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

 

[.….]ΤΜΗΜΑ Δ΄: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την 
κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών 
οχημάτων του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου & Α.Σ. Ευδήλου»  

 

[.….]ΤΜΗΜΑ Ε΄: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την 
κάλυψη ανελαστικών αναγκών του Α.Τ. Μαραθοκάμπου» 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Υπογραφή) 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

 

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

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

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα 

 

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

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

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

 

Τηλέφωνο: 

 

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

 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

 

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

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

 

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



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)                                                                                                 Σελίδα 5 από 14 
 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

 
[…………………]Ναι [……………………]Όχι 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (Υπογραφή) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

 

[……..]Ναι […………]Όχι 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων 
και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[……………] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

 

[……………..] Ναι [………….….] Όχι 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

 

 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[……………………………………………………………….],  

σημείο-(-α): [……………………………………………………………………],  

λόγος(-οι):[……………………………………………………………………..] 

 

β) [……………………………………………………………………………………] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……….….…] και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) [ ……………..…… ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

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

 

[…..…] Ναι [……….] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:  

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

 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

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

 

[……….] Ναι [………..] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 

 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

 

 

 

 

 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[………………………………..…….….…] 

 

β)[………………………………….…………] 

 

 γ.1) [….…....] Ναι [………..…] Όχι  

 -   [………..…] Ναι   […….…...] Όχι  

-[…………………………………….….……..] 

 

-[……………………………….……………..] 

 

 

 γ.2)[…………………….……………….……] 

[………………….……………………..………] 

[………………….……………………..………] 

[………………….………………….…….……] 

[………………….………………………..……] 

 

δ) [………….] Ναι [………..] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 

[………………….……………….…….……] 

[………………….………………….….……] 

[……………………….………………..……] 

[………………….……………………………] 

[………………….…………………...………] 

 (π.χ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ 
– ΔΙΑΚΑΝΟΣΙΣΜΟ. ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΩ ΠΟΣΑ 
ΑΠΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) 

 

 

α)[…………………………………..…..…] 

 

β)[…………………….…..………..…..…] 

 

 γ.1) [….………] Ναι [….……..] Όχι 

 - [……………...] Ναι [….………] Όχι  

-[………………..……….….…………..…] 

 

-[……………………………..…………….] 

 

 

 γ.2)[………………………………..…..…] 

[………………………………..…….…...…] 

[……………………..……………….………] 

[………………….…………………..………] 

[………………….…………………..………] 

 

δ) […………] Ναι […………] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 

[………………….……..………….………] 

[………………….………..……….………] 

[………………….…..…………….………] 

[………………….…..…………….………] 

[………………….…..…………….………] 

 (π.χ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ 
ΔΟΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΣΙΣΜΟ. ΔΕΝ 
ΟΦΕΙΛΩ ΠΟΣΑ ΑΠΟ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) 

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii 

[……………………………………………………………………………………………] 

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

 

[………….] Ναι     [………….] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του 
λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[………….] Ναι     [………….] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[…….......................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.....................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

[………….] Ναι     [………….] Όχι  

 

[............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[………….] Ναι     [………….] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (Υπογραφή) 
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 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV [εκτός από το πεδίο με αριθμ. 10 της Ενότητας Γ 
(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)]: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

[……...] Ναι  

[……...] Όχι 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

Απάντηση: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvii, 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 δωρεάνxxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Δ/νση Αστυνομίας Σάμου, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ………………………………………………………………………………………….. [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς του 
συνοπτικού διαγωνισμού προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και καυσίμων 
θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της 
Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Σάμου, προς το σκοπό 
αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τους και για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του Α.Τ. 
Μαραθοκάμπου, για το έτος 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων (ΑΔΑΜ: 
20PROC007642996). [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 

                                                                                                                         Ο δηλών 

                                                                                                                           (Υπογραφή) 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

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

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

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ)στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών 
τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2. Επισημαίνεται ότι, η σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ αφορά τους λόγους  που σχετίζονται με 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017, οι οποίοι αποτελούν υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού από τη 
συμμέτοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 ή άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το 
άρθρο 39 του ν. 4488/2017. Επισημαίνεται ότι, η σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του 
Μέρους ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ αφορά τους λόγους  που σχετίζονται με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017, οι οποίοι 
αποτελούν υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού από τη συμμέτοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
xxvi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

 

 

 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄» 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ της υπ’ αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ * 

(επί τοις εκατό%) 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤ 

 

………………………………………… 

 

……………………………… επί τοις εκατό 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

Μείον (-)……………….…….. 

 

Μείον (-)……………… επί τοις εκατό 

Δηλώνω επισήμως ότι: 
α) Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄» της υπ’ αριθμό 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Σάμου, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους 
οποίους αποδέχομαι πλήρως. 
β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

-* Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης 
μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, όπως προκύπτει 
και πιστοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του 
πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και νυν Δήμος Δυτικής Σάμου), 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. 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 
                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.2.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄» 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β΄ της υπ’ αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ * 

(επί τοις εκατό%) 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤ 

 

………………………………………… 

 

……………………………… επί τοις εκατό 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

Μείον (-)……………….…….. 

 

Μείον (-)……………… επί τοις εκατό 

 
Δηλώνω επισήμως ότι: 
α) Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄» της υπ’ αριθμό 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Σάμου, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους 
οποίους αποδέχομαι πλήρως. 
β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

-* Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης 
μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, όπως προκύπτει 
και πιστοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του 
Δήμου Ικαρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 
95 του Ν.4412/2016 και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 
4257/2014. 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 
                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.3.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄» 
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ της υπ’ αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ * 

(επί τοις εκατό%) 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

………………………………………… 

 

……………………………… επί τοις εκατό 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

Μείον (-)……………….…….. 

 

Μείον (-)……………… επί τοις εκατό 

Δηλώνω επισήμως ότι: 
α) Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄» της υπ’ αριθμό 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Σάμου, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους 
οποίους αποδέχομαι πλήρως. 
β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

-* Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης 
μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, όπως προκύπτει 
και πιστοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του 
πρώην Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και νυν Δήμος Δυτικής Σάμου), 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. 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 
                                                                                                                                                                                                       Ο προσφέρων 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.4.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ΄» 
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ΄ της υπ’ αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ * 

(επί τοις εκατό%) 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

………………………………………… 

 

……………………………… επί τοις εκατό 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

Μείον (-)……………….…….. 

 

Μείον (-)……………… επί τοις εκατό 

Δηλώνω επισήμως ότι: 
α) Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄» της υπ’ αριθμό 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Σάμου, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους 
οποίους αποδέχομαι πλήρως. 
β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

-* Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης 
μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, όπως προκύπτει 
και πιστοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του 
Δήμου Ικαρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 
95 του Ν.4412/2016 και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 
4257/2014. 

Τόπος / ημερομηνία……………………… 
                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.5.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε΄» 
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ε΄ της υπ’ αριθμ. 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ * 

(επί τοις εκατό%) 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

………………………………………… 

 

……………………………… επί τοις εκατό 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

Μείον (-)……………….…….. 

 

Μείον (-)……………… επί τοις εκατό 

 
Δηλώνω επισήμως ότι: 
α) Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄» της υπ’ αριθμό 8055/2/32-ιγ΄ από 13/11/2020 Διακήρυξης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Σάμου, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους 
οποίους αποδέχομαι πλήρως. 
β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
-* Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά την ημέρα παράδοσής του, όπως προκύπτει και 
πιστοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην περιοχή του πρώην 
Δήμου Σάμου (νυν Δήμος Ανατολικής Σάμου και νυν Δήμος Δυτικής Σάμου), 

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

Τόπος / ημερομηνία……………………… 
                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 


