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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 

(35200) 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η΄ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Κωδικός CPV: 09135100-5 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - Κωδικός CPV: 09134100-8 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ - Κωδικός CPV: 09132100-4 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

– ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 

– «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Προϋπολογισμός 

472.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

Φορέας Χρηματοδότησης 

Τακτικός προϋπολογισμός, 

Προγράμματα (ΠΔΕ, Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

Αυτοχρηματοδοτούμενα, Λοιπα) 

Διαδικασία Ανάθεσης 
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός  

Διαγωνισμός 

Κριτήριο Ανάθεσης 

Την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής 

Πρωτόκολλο διαγωνισμού 21718/29-05-2017 

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

13/06/2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 

στο Εθνικό Τυπογραφείο (τεύχος Δημοσίων 

Συμβάσεων): 

16/06/2017 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
16/06/2017 

Αύξων αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 35200 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 

στον ελληνικό τύπο: 
16/06/2017 
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Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί 

των όρων της διακήρυξης 
06/07/2017 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών: 

12/07/2017 και Ώρα: 

15:00μμ 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:  

Ηλεκτρονική υποβολή: 

Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

www.promitheus.gov.gr 

Έντυπη υποβολή:  

Κουτίδου 56-58 και Νιρβάνα, 

Κάτω Πατήσια, ΤΚ 11145 

Ημερομηνία Διενέργειας (Ηλεκτρονική 

Αποσφράγιση) 

17/07/2017 και Ώρα: 

11:00πμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


 
 

3 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.: 21718/31-05-2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής και συγκεκριμένα με το  μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό  (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη, 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για κάθε νομό, στον 

οποίο ανήκει κάθε Δομή του Οργανισμού, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου ή 

αναδόχων για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης – 

CPV 09135100-5, πετρέλαιο κίνησης – CPV 09134100-8 και βενζίνη 

αμόλυβδη – CPV 09132100-4) για τις ανάγκες των δομών του  Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ», για ένα έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας ή του προϋπολογισμού για 

κάθε τμήμα που αναφέρεται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 

472.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

Τα προς προμήθεια καύσιμα ανά επιχειρησιακή δομή και είδος περιγράφονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. Η συνολική δαπάνη θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Προγραμμάτων 

(Π.Δ.Ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αυτοχρηματοδοτούμενα και Λοιπά 

Προγράμματα) που υλοποιεί ο Οργανισμός.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της 

διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, ύστερα από την παρέλευση 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 

προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της  Ένωσης. 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του   Οργανισμού www.elgo.gr και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr . 

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για  το σύνολο των τμημάτων  ή για 

συγκεκριμένα μόνο τμήματα όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α του 

Διαγωνισμού.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για εκατόν πενήντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,  

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4412/16 (Α 147 ) και της Υ.Α. Π1/2390/16-10-

2013, και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Διαδικτυακός τόπος 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία 
ανάρτησης της 

Διακήρυξης 
στη 

διαδικτυακή 
πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία 
έναρξης 

υποβολής 
προσφορών 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής 

προσφορών 

Ημερομηνία 
αποσφράγισης 
προσφορών 

Πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
www.promitheus.gov.gr 

16/06/2017 16/06/2017 12/07/2017, 
ώρα: 

15:00μμ 

17/07/2017 
ώρα: 

 11:00πμ 

 

Τα έγγραφα της προσφοράς που δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή 

απαιτείται να υποβληθούν και έγχαρτα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο,   στην έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφορών στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθρ. 6 του ν. 4155/2012 (Α’ 120) και το αρθρ. 6 
της Π1-2390/2013 Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με 
περισσότερες από μία προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή 
κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας 
συμπεριλαμβανομένης. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής και συγκεκριμένα το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ (ΕΚΑΤΟ) % , ΣΤΗΝ 
ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΔΟΜΗ.  
 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
■ Επωνυμία: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  

Γενική Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, 

Δ/νση Οικονομικού, 

Τμήμα Προμηθειών 
■ Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45 Αθήνα 

■ Τηλέφωνο: (+30) 210 839 2000 

■ Τηλεομοιοτυπία (fax): (+30) 210 823 1438 

■ Πληροφορίες: Κ.Βεσσαλά 

■ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail): agrocert@otenet.gr 

■ Ιστοσελίδα (website): www.elgo.gr 
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Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα 

Προμηθειών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ» στο τηλέφωνο 

2108392000 και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr 

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

από την κα. Κυριακή Βεσσαλά, στο τηλέφωνο 2108392077. 

Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση της 
προμήθειας καθορίζονται στους όρους της Διακήρυξης, και στα Παραρτήματα αυτής 
τα οποία επισυνάπτονται σ' αυτή αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως 
ακολούθως: 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:   1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

                         2.ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ  

                            ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:   1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

                         2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

                         3. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   1. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:   1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΕΕΣ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τον Οργανισμό 

(υπογραφή)* 

 

Αθανάσιος Βλάχος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

(*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει 

στο αρχείο του φορέα) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 

αμόλυβδη) για τις ανάγκες των δομών του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – 

Δήμητρα, όπως αποτυπώνονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Διακήρυξης. 

Οι ανωτέρω ανάγκες προσδιορίζονται σε επίπεδο επιχειρησιακής  δομής του ΕΛΓΟ –

ΔΗΜΗΤΡΑ για κάθε τύπο καυσίμου διαμορφώνοντας ξεχωριστά τμήματα του 

διαγωνισμού. 

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για  το σύνολο των τμημάτων του 

διαγωνισμού  είτε  για συγκεκριμένα μόνο τμήματα, με την προϋπόθεση ότι 

καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις  της διακήρυξης καθώς και οι 

ζητούμενες ποσότητες στα τμήματα που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 

φορέας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.  

Ο προϋπολογισμός της  εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 472.000,00€ 

συνολικά και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό και τους 

προϋπολογισμούς των Προγραμμάτων που υλοποιεί ο Οργανισμός ((ΠΔ.Ε, 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αυτοχρηματοδοτούμενα και Λοιπά Προγράμματα). Ειδικότερα, 

το ποσό των 248.683,49€ θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, 

το ποσό των 109.957,40€ θα βαρύνει τις πιστώσεις των προγραμμάτων ΠΔ.Ε, το 

ποσό των 74.100,41€ θα βαρύνει τις πιστώσεις των Αυτοχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων, το ποσό των 6.766,47€ θα βαρύνει τις πιστώσεις των 

Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ποσό των 32.499,22€  θα βαρύνει τις 

πιστώσεις των Λοιπών Προγραμμάτων. 

Αναλυτικά,  ο προϋπολογισμός ανά  τμήμα προσδιορίζεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α    
της παρούσας 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 
188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, 
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο του Οργανισμού αυτού 

συγχωνεύθηκαν:  
α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε),  

β) Ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  

γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – 
AGROCERT) και  

δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).  
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Οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρθηκαν στον 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος από την έναρξη ισχύος της 
ΚΥΑ ίδρυσής του. 

2.Των Αριθμ. 5336/71598/22-06-2016 και 3079/42636/17-04-2015 όπως 

τροποποιήθηκε από την 5337/71600/22-06-2016 Αποφάσεων του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ.325/23-06-2016 Τεύχος ΥΟΔΔ) « Διορισμός 

Προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – 
Δήμητρα – ΝΠΙΔ» και « Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα – ΝΠΙΔ» αντίστοιχα.  
3.Την υπ’ αριθ. 8865/112514 (ΦΕΚ 739 ΥΟΔΔ/20.10.2015) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίστηκε ως προσωρινός 

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο Ερευνητής Β΄ του ίδιου Οργανισμού Δρ. 
Γεώργιος Καρέτσος. 

4.Της αριθ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014) Κοινής Απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Οργανισμός του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) – Ν.Π.Ι.Δ.». 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) μέσω της διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4281/2014 (Α 160), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β 2677) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» και στο Ν.4412/2016 (Α 

147). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 

με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 3 του 

άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».  

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει το σύνολο των υπό προμήθεια αγαθών σε εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διακήρυξη  του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ : 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 

Δ/νση Οικονομικού,  
Τμήμα Προμηθειών 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Κυριακή Βεσσαλά 
Τηλέφωνο: 2108392077 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: agrocert@otenet.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής και συγκεκριμένα με το  μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό  (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη, μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  για 

κάθε νομό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 4 :  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού 
δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, το ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει την 

αναθέτουσα αρχή, τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και τις 

διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.  
Ειδικότερα  ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με:  

1. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με  τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ   
2. Τον Κανονισμό 2015/2170/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 

εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και 

των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην 
αναθεώρηση του CPV. 

4.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Προμήθειας. 
5. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016). 

6. Το ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 

(ΦΕΚ 173/Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
7. Την Οδηγία 2007/66 για την τροποποίηση των Oδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών προσφυγής στον τομέα σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 

δημοσίων έργων (ΕΕ L 335, 20.12.2007) 

8. Το άρθρο 37 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωσης της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 5 Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176/16.12.2015).  

9. Το άρθρο 129-132 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014), όπως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με τα 

άρθρα 10 παρ. 47 και 48 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17.10.2015) και 283 του 
Ν.4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016). 

10. Τα άρθρα 1-11 του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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12. Το ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α'/2007), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Το ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α'/2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
14. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
15. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

16. Τα άρθρα 96 και 97 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α’ 34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση 

διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
17. Το άρθρο 12 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.»  

18. Το άρθρο 52 παρ. 1 του υποκεφαλαίου Δ’ («Τροποποιήσεις διατάξεων κώδικα 

ΦΠΑ και διατάξεις τελών και έμμεσων φόρων») του Κεφαλαίου Β' του Μέρους 
Πρώτου του Νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις. 

19. Την ΠΟΛ 1061/2016: Π.1061:ΦΠΑ- Αύξηση συντελεστή σε 24% από 1/6/16 και 
κατάργηση μειωμένων συντελεστών σε 2η ομάδα νησιών. 

20. Την π.ν.π. με ΦΕΚ Α΄84, 18.7.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση 

περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις 
τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015». 

21. Τις Κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
22. Το άρθρο 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 

άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180/22.8.2011) «Τροποποίηση της 
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη 

δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». 

23. Την Κ.Υ.Α. 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2284/13.10.2011) «Σύσταση 

Οργανισμού "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγχώνευση 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών 

προσώπων». 
24. Την με αρ.πρωτ.: 4275/138639/27-12-2016 (αρ.πρωτ.εισερχ.:156/04-01-2017) 

έγγραφο του ΥΠΑΑΤ  για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017 για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο   θέρμανσης – κωδικός CPV : 09135100-5, 

πετρέλαιο κίνησης - κωδικός CPV : 09134100-8 και βενζίνη   αμόλυβδη – κωδικός 

CPV : 09132100-4) για τις ανάγκες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα. 
25.Την υπ΄αριθμ.: 19/82η/08&09-12-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την 

έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων (πετρέλαιο  θέρμανσης – κωδικός CPV : 09135100-5, πετρέλαιο 

κίνησης - κωδικός CPV : 09134100-8 και βενζίνη  αμόλυβδη – κωδικός CPV : 

09132100-4) για τις ανάγκες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –  Δήμητρα.  
26. Την υπ΄αριθμ.:27/83η/20&21-12-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την 

έγκριση του κειμένου της διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου ή  αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων 

(πετρέλαιο θέρμανσης – κωδικός CPV : 09135100-5, πετρέλαιο κίνησης - κωδικός 
CPV : 09134100-8 και βενζίνη αμόλυβδη – κωδικός CPV : 09132100-4) για τις 

ανάγκες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –Δήμητρα. 
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27.Την υπ΄αριθμ. 03β/84η/19 & 20-02-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, για 

την έγκριση κατανομής του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017 του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ . 

28.Την υπ΄ αριθμ. 598/12-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 8 (ΑΔΑ 

6ΟΡ6ΟΞ3Μ-ΒΧΙ) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, ύψους 400,00€. 
29.Την υπ΄ αριθμ. 9522/06-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1175 

(ΑΔΑ 6ΗΑΥΟΞ3Μ-9ΧΕ) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, ύψους 
9.600,00€. 

30.Την υπ΄ αριθμ. 1801/23-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 216 
(ΑΔΑ ΩΒΧΖΟΞ3Μ-Λ1Ι)  της ΕΠΑΣ Συγγρού, ύψους 198,74€. 

31.Την υπ΄ αριθμ. 2345/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 393 

(ΑΔΑ ΩΝ68ΟΞ3Μ-ΡΔ8) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων – Τμήμα 
Εδαφολογίας Αθηνών, ύψους 2.222,08€. 

32Την υπ΄ αριθμ. 2341/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 400 
(ΑΔΑ 6ΣΕΑΟΞ3Μ-ΠΨΥ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων – Τμήμα 

Εδαφολογίας Αθηνών, ύψους 1.111,04€ . 

33.Την υπ΄ αριθμ. 2344/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 394 
(ΑΔΑ 7ΗΙΗΟΞ3Μ-ΓΧΤ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων – Τμήμα 

Εδαφολογίας Αθηνών, ύψους 871,72€  . 
34.Την υπ΄ αριθμ. 2343/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 395 

(ΑΔΑ 7Τ34ΟΞ3Μ-Χ7Τ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων – Τμήμα 
Εδαφολογίας Αθηνών, ύψους 1.220,41€ . 

35.Την υπ΄ αριθμ. 2342/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 398 

(ΑΔΑ 6ΘΓ8ΟΞ3Μ-ΙΟΒ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων – Τμήμα 
Εδαφολογίας Αθηνών, ύψους 1.046,06€ . 

36.Την υπ΄ αριθμ. 2340/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 399 
(ΑΔΑ 7ΗΥΦΟΞ3Μ-2ΟΘ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων – Τμήμα 

Εδαφολογίας Αθηνών, ύψους 348,69€ . 

37.Την υπ΄ αριθμ. 5460/15-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 774 
(ΑΔΑ 6Κ2ΓΟΞ3Μ-ΙΛΡ) του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, 

ύψους 200,00€.   
38.Την υπ΄ αριθμ. 5428/15-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 776 

(ΑΔΑ ΩΣΟΟΟΞ3Μ-956) του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, 

ύψους 300,00€.   
39.Την υπ΄ αριθμ. 5422/15-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 778 

(ΑΔΑ 6Λ1ΜΟΞ3Μ-Ι8Λ) του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, 
ύψους 2.000,00€.   

40.Την υπ΄ αριθμ. 5418/15-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 782 
(ΑΔΑ 7ΗΨΕΟΞ3Μ-ΠΨΡ) του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, 

ύψους 3.000,00€ . 

41.Την υπ΄ αριθμ. 5416/15-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 784 
(ΑΔΑ ΩΜ3ΟΟΞ3Μ-ΓΡΞ) του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, 

ύψους 6.000,00€ . 
42.Την υπ΄ αριθμ. 1755/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 178 

(ΑΔΑ Ω0Ρ3ΟΞ3Μ-Β1Γ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης – 

Τμήμα Γεωργικής Μηχανής, ύψους 3.500,00€ .  
43.Την υπ΄ αριθμ. 9670/09-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1184 

(ΑΔΑ 60ΓΤΟΞ3Μ-ΣΙΝ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου – 
Τμήμα Αμπέλου, Αττικής, ύψους 1.500,00€ .  

44.Την υπ΄ αριθμ. 9669/09-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1185 
(ΑΔΑ ΨΡΨ8ΟΞ3Μ-75Δ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου – 

Τμήμα Αμπέλου, Αττικής, ύψους 1.500,00€ .  
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45.Την υπ΄ αριθμ. 9004/09-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1124 

(ΑΔΑ Ω6ΒΚΟΞ3Μ-ΝΝ2) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, ύψους 
1.800,00€ .  

46.Την υπ΄ αριθμ. 1876/30-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 240 

(ΑΔΑ ΩΤ91ΟΞ3Μ-ΗΚΕ) του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ύψους 
8.878,40€ .  

47.Την υπ΄ αριθμ. 1970/30-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 246 
(ΑΔΑ 72ΟΙΟΞ3Μ-95Ι) του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ύψους 

521,54€ .  
48.Την υπ΄ αριθμ. 1662/20-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 142 

(ΑΔΑ Ω7ΑΔΟΞ3Μ-ΠΕΣ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 

(ΘΕΡΜΗ), ύψους 300,00€ .  
49.Την υπ΄ αριθμ. 1664/20-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 143 

(ΑΔΑ Ω4ΙΙΟΞ3Μ-39Δ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΘΕΡΜΗ), ύψους 1.000,00€ .  

50.Την υπ΄ αριθμ. 1665/20-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 144 

(ΑΔΑ 6ΩΧ5ΟΞ3Μ-ΖΕΨ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΘΕΡΜΗ), ύψους 1.585,88€ .  

51.Την υπ΄ αριθμ. 1627/20-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 141 
(ΑΔΑ 6ΤΜ3ΟΞ3Μ-70Ι) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 

(ΘΕΡΜΗ), ύψους 3.500,00€ .  
52.Την υπ΄ αριθμ. 5563/15-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 777 

(ΑΔΑ Ω70ΒΟΞ3Μ-ΨΞ1) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 

(ΘΕΡΜΗ), ύψους 2.500,00€ .  
53.Την υπ΄ αριθμ. 5562/15-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 779 

(ΑΔΑ ΩΚΨΑΟΞ3Μ-1ΒΟ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΘΕΡΜΗ), ύψους 1.768,60€ .  

54.Την υπ΄ αριθμ. 1592/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 183 

(ΑΔΑ 7ΙΖΧΟΞ3Μ-ΥΑ3) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 953,92€ .  

55.Την υπ΄ αριθμ. 1590/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 179 
(ΑΔΑ Ω4ΚΔΟΞ3Μ-Τ7Θ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 

(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 2.000,00€ .  

56.Την υπ΄ αριθμ. 1588/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 165 
(ΑΔΑ 723ΩΟΞ3Μ-Χ3Θ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 

(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 2.000,00€ .  
57.Την υπ΄ αριθμ. 1585/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 164 

(ΑΔΑ 6Θ3ΧΟΞ3Μ-ΣΙΠ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 1.000,00€ .  

58.Την υπ΄ αριθμ. 1584/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 162 

(ΑΔΑ ΩΒΕ8ΟΞ3Μ-Χ6Η) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 500,00€ .  

59.Την υπ΄ αριθμ. 1527/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 155 
(ΑΔΑ Ω2Θ7ΟΞ3Μ-ΤΨΣ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 

(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 500,00€ .  

60.Την υπ΄ αριθμ. 1595/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 187 
(ΑΔΑ 75Θ5ΟΞ3Μ-ΘΥΥ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 

(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 694,34€ .  
61.Την υπ΄ αριθμ. 1594/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 188 

(ΑΔΑ 7ΣΠΝΟΞ3Μ-9ΚΦ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 600,00€ .  

62.Την υπ΄ αριθμ. 1593/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 181 

(ΑΔΑ 6Η15ΟΞ3Μ-ΠΤ4) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 600,00€ .  
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63.Την υπ΄ αριθμ. 1586/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 169 

(ΑΔΑ 7ΦΖΟΟΞ3Μ-ΖΥ0) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 500,00€ .  

64.Την υπ΄ αριθμ. 1583/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 161 

(ΑΔΑ 7Η9ΟΞ3Μ-ΠΤ5) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 
(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 500,00€ .  

65.Την υπ΄ αριθμ. 1582/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 158 
(ΑΔΑ 7ΓΒ5ΟΞ3Μ-ΚΗΣ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης 

(ΣΙΝΔΟΣ), ύψους 500,00€ .  
66.Την υπ΄ αριθμ. 1770/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 156 

(ΑΔΑ ΨΒΨΟΟΞ3Μ-63Η) του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ύψους 

7.916,00€ .  
67.Την υπ΄ αριθμ. 1772/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 220 

(ΑΔΑ ΩΛΕ7ΟΞ3Μ-ΠΑΡ) του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ύψους 
14.000,00€ .  

68.Την υπ΄ αριθμ. 1779/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 221 

(ΑΔΑ 6ΜΤ4ΟΞ3Μ-Ν96) του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ύψους 
4.888,48€ .  

69.Την υπ΄ αριθμ. 1773/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 222 
(ΑΔΑ ΨΛ2ΒΟΞ3Μ-ΜΙΒ) του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ύψους 

1.000,00€ .  
70.Την υπ΄ αριθμ. 1774/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 223 

(ΑΔΑ ΩΥ7ΟΟΞ3Μ-ΧΙ9) του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ύψους 

500,00€ .  
71.Την υπ΄ αριθμ. 2314/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 392 

(ΑΔΑ Ω64ΕΟΞ3Μ-ΟΤΥ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων , ύψους 1.500,00€ . 

72.Την υπ΄ αριθμ. 2316/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 391 

(ΑΔΑ ΩΛΡΚΟΞ3Μ-249) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων , ύψους 8.000,00€ . 

73.Την υπ΄ αριθμ. 5796/20-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 838 
(ΑΔΑ 7ΦΧΝΟΞ3Μ-551) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων , ύψους 4.000,00€ . 

74.Την υπ΄ αριθμ. 8195/01-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1060 
(ΑΔΑ 7298ΟΞ3Μ-ΞΜΕ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων , ύψους 800,00€ . 
75.Την υπ΄ αριθμ. 8194/01-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1061 

(ΑΔΑ 6ΚΥΧΟΞ3Μ-ΨΗΖ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων , ύψους 1.000,00€ . 

76.Την υπ΄ αριθμ. 8193/01-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1062 

(ΑΔΑ Ψ3ΦΨΟΞ3Μ-8ΩΧ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων , ύψους 1.000,00€ . 

77.Την υπ΄ αριθμ. 8192/01-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1063 
(ΑΔΑ 7Ι5ΣΟΞ3Μ-ΜΤ5) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων , ύψους 4.980,00€ . 

78.Την υπ΄ αριθμ. 7025/02-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1017 
(ΑΔΑ Ω2ΕΜΟΞ3Μ-5ΚΔ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων , ύψους 200,00€ . 
79.Την υπ΄ αριθμ. 1762/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 185 

(ΑΔΑ ΩΤΤΞΟΞ3Μ-Ζ93) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, 
ύψους 1.000,00€.  

80.Την υπ΄ αριθμ. 1761/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 186 

(ΑΔΑ 6ΛΙΔΟΞ3Μ-4Ψ2) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, 
ύψους 3.000,00€.  
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81.Την υπ΄ αριθμ. 1760/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 189 

(ΑΔΑ 7ΓΤΓΟΞ3Μ-ΤΔΒ) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, 
ύψους 3.000,00€.  

82.Την υπ΄ αριθμ. 2061/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 309 

(ΑΔΑ ΩΝ1ΛΟΞ3Μ-Π2Φ) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, 
ύψους 4.500,00€.  

83.Την υπ΄ αριθμ. 1864/26-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 274 
(ΑΔΑ Ω0Κ3ΟΞ3Μ-6ΑΧ) της Αβερώφειου Σχολής ΕΠΑΣ Λάρισας, ύψους 20.087,32€.  

84.Την υπ΄ αριθμ. 2562/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 436 
(ΑΔΑ ΩΒ4ΔΟΞ3Μ-ΦΥ6) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Τμήμα 

Γάλακτος Ιωαννίνων, ύψους 700,00€.  

85.Την υπ΄ αριθμ. 2581/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 440 
(ΑΔΑ 69ΓΘΟΞ3Μ-8ΡΧ) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Τμήμα 

Γάλακτος Ιωαννίνων, ύψους 2.500,00€.  
86.Την υπ΄ αριθμ. 2554/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 516 

(ΑΔΑ ΩΝΕΖΟΞ3Μ-ΚΑ2) του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, ύψους 1.000,00€.  

87.Την υπ΄ αριθμ. 2553/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 515 
(ΑΔΑ ΩΞΕΑΟΞ3Μ-ΦΟ5) του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, ύψους 3.000,00€.  

88.Την υπ΄ αριθμ. 2551/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 514 
(ΑΔΑ 7ΦΗΙΟΞ3Μ-ΣΓ7) του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, ύψους 3.000,00€.  

89.Την υπ΄ αριθμ. 2550/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 513 
(ΑΔΑ ΩΑΩΛΟΞ3Μ-ΓΚ7) του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, ύψους 7.000,00€.  

90.Την υπ΄ αριθμ. 6074/21-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 865 

(ΑΔΑ 6462ΟΞ3Μ-52Ε) του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας – ΣΓΕ Κομοτηνής, ύψους 
150,00€.  

91.Την υπ΄ αριθμ. 6073/21-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 866 
(ΑΔΑ ΩΣΧΠΟΞ3Μ-ΔΛ9) του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας – ΣΓΕ Κομοτηνής, ύψους 

200,00€.  

92.Την υπ΄ αριθμ. 2866/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 478 
(ΑΔΑ 7ΓΖΙΟΞ3Μ-Δ3Θ) του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής , ύψους 

33.397,00€.  
93.Την υπ΄ αριθμ. 2865/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 477 

(ΑΔΑ 7Η6ΓΟΞ3Μ-ΦΨΡ) του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής , ύψους 

3.464,48€.  
94.Την υπ΄ αριθμ. 2780/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 492 

(ΑΔΑ 7Δ6ΡΟΞ3Μ-ΧΥΡ) του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής , ύψους 
1.397,72€.  

95.Την υπ΄ αριθμ. 2861/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 475 
(ΑΔΑ ΩΤ6ΩΞ3Μ-ΥΨΦ) του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής , ύψους 

242,76€.  

96.Την υπ΄ αριθμ. 2854/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 474 
(ΑΔΑ 6ΓΔΑΟΞ3Μ-ΙΦ5) του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής , ύψους 

7.630,00€.  
97.Την υπ΄ αριθμ. 1677/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 166 

(ΑΔΑ 7ΜΞΡΟΞ3Μ-0Ι1) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, 

Τμήμα Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος 
, ύψους 1.800,00€.  

98.Την υπ΄ αριθμ. 839/16-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 47 (ΑΔΑ 
Ω2ΒΛΟΞ3Μ-ΡΞΧ) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, Τμήμα 

Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος , 
ύψους 4.200,00€.  

99.Την υπ΄ αριθμ. 1866/26-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 273 

(ΑΔΑ 7Υ1ΚΟΞ3Μ-4Σ6) της Ξυλογλυπτικής Σχολής ΕΠΑΣ Καλαμπάκας , ύψους 
3.299,64€.  
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100.Την υπ΄ αριθμ. 9003/07-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1125 

(ΑΔΑ 6ΙΔΕΟΞ3Μ-8ΡΚ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Δέντρων , ύψους 3.934,27€.  

101.Την υπ΄ αριθμ. 1749/24-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 168 

(ΑΔΑ 6ΣΖΔΟΞ3Μ-Β3Ω) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων, Τμήμα Ακροδρυών  , ύψους 2.294,00€.  

102.Την υπ΄ αριθμ. 2850/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 472 
(ΑΔΑ 6Ρ20ΟΞ3Μ-4Η2) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων, Τμήμα Ακροδρυών  , ύψους 4.600,00€.  
103.Την υπ΄ αριθμ. 2851/01-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 473 

(ΑΔΑ 6ΠΗΜΟΞ3Μ-Τ5Η) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων, Τμήμα Ακροδρυών  , ύψους 53,20€.  
104.Την υπ΄ αριθμ. 2413/27-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 383 

(ΑΔΑ Ω2ΦΦΟΞ3Μ-ΜΥΠ) της ΕΠΑΣ Νεμέας , ύψους 5.000,00€.  
105.Την υπ΄ αριθμ. 2210/30-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 387 

(ΑΔΑ ΩΛ3ΙΟΞ3Μ-ΨΩΙ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 

Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, ύψους 2.000,00€.  
106.Την υπ΄ αριθμ. 2208/30-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 388 

(ΑΔΑ 7ΥΚΛΟΞ3Μ-ΗΔΩ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 
Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, ύψους 2.000,00€.  

107.Την υπ΄ αριθμ. 1993/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 433 
(ΑΔΑ 7ΞΦ1ΟΞ3Μ-ΓΒ5) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 

Χανιά, ύψους 1.000,00€.  

108.Την υπ΄ αριθμ. 1990/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 300 
(ΑΔΑ ΩΘΥΛΟΞ3Μ-Γ05) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 

Χανιά, ύψους 300,00€.  
109.Την υπ΄ αριθμ. 2329/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 333 

(ΑΔΑ 75ΗΥΟΞ3Μ-155) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 

Χανιά, ύψους 510,00€.  
110. Την υπ΄ αριθμ. 10245/13-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 

1261 (ΑΔΑ 6Λ10ΟΞ3Μ-ΧΜΓ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και 
Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας,ΣΓΕ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ύψους 1.160,00€.  

111.Την υπ΄ αριθμ. 1862/26-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 275 
(ΑΔΑ 7ΜΠΘΟΞ3Μ-ΘΩ0) της ΕΠΑΣ Κρήτης, ύψους 3.219,83€.  

112.Την υπ΄ αριθμ. 2046/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 311 
(ΑΔΑ ΩΘ0ΠΟΞ3Μ-ΖΚΡ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 

Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, ύψους 905,00€.  
113.Την υπ΄ αριθμ. 2044/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 314 

(ΑΔΑ 7Ζ2ΥΟΞ3Μ-Ρ5Κ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 

Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, ύψους 500,00€.  
114.Την υπ΄ αριθμ. 2042/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 316 

(ΑΔΑ 6ΩΙΞΟΞ3Μ-ΜΕ1) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, ύψους 750,00€.  

115.Την υπ΄ αριθμ. 2542/30-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 425 

(ΑΔΑ 6ΣΒ6ΟΞ3Μ-7ΘΤ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 
Εργαστήριο Ελαιολάδου, Μυτιλήνης, ύψους 217,43€.  

116.Την υπ΄ αριθμ. 2656/26-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 265 
(ΑΔΑ 7ΖΦΡΟΞ3Μ-Τ3Χ) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, ύψους 28.072,32€.  
117.Την υπ΄ αριθμ. 1224/19-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 78 

(ΑΔΑ ΩΘΑΕΟΞ3Μ-ΒΚ5) της Γενικής Δ/νσης  Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών 

Προϊόντων, ύψους 30.000,00€.  
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118.Την υπ΄ αριθμ. 1225/19-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 77 

(ΑΔΑ 7Μ49ΟΞ3Μ-Θ35) της Γενικής Δ/νσης  Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών 
Προϊόντων, ύψους 60.000,00€.  

119.Την υπ΄ αριθμ. 1227/19-01-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 76 

(ΑΔΑ ΨΩΙ2ΟΞ3Μ-ΤΕΜ) της Γενικής Δ/νσης  Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών 
Προϊόντων, ύψους 7.400,00€.  

120.Την υπ΄ αριθμ. 9805/13-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1246 
(ΑΔΑ 6Ψ63ΟΞ3Μ-ΗΓΘ) της Γενικής Δ/νσης  Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών 

Προϊόντων, ύψους 1.604,00€.  
121.Την υπ΄ αριθμ. 9808/13-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1245 

(ΑΔΑ 7Ζ21ΟΞ3Μ-2ΔΒ) της Γενικής Δ/νσης  Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών 

Προϊόντων, ύψους 3.338,64€.  
122.Την υπ΄αριθμ. 12365/21.03.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1443 

(ΑΔΑ 7011ΟΞ3Μ-5ΞΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας και Κατάρτισης, 
ύψους 90.585,69€.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/06/2017. 
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε: 

Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
στις 16/06/2017 (ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. …). 

Στις πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες ως εξής: 
α. Στην εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ” στις 16/06/2017 

β. Στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ” στις 16/06/2017  

γ. Στην εφημερίδα “ΑΥΓΗ” στις 16/06/2017 

Στο Πρόγραμμα Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr), στις 16/06/2017  

 Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί: 

1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 16/06/2017 

2. Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 16/06/2017 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον 

έως την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, καταβάλλονται 

από τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τη διαδικασία, με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών (άρθρο 4 ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 

ν. 3801/2009), ενώ η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις και υπό συνθήκες 

διαφάνειας, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 

http://www.elgo.gr/
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εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη διακήρυξη ή και αιρέσεις, 

χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Προσφορές που δεν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Προσφορές που 

υπερκαλύπτουν τις εν λόγω προδιαγραφές γίνονται δεκτές. 
Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 

δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται υποχρεωτικά 
στην ελληνική γλώσσα 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί 

και κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται σε σχετικό με το αιτούμενο στην παρούσα 

Διακήρυξη αντικείμενο, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών που ενέχονται στην 

ακόλουθη διάταξη, και που: 

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη– μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη– μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Α΄139), 

υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ. ή 

- είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

- έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους– μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 

κράτους– μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 

συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. ή θεμελιώνουν το σχετικό 

δικαίωμα στη διεθνή συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και των διαπραγματεύσεων 

του Γύρου της Ουρουγουάης και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των 

ανωτέρω χωρών  

και τα οποία πληρούν τους Όρους που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 της 

παρούσας διακήρυξης. 

Β. Οι Ενώσεις Εταιριών και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, υποχρεούνται, 

όμως, να προσδιορίζουν στην Προσφορά τους την έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Ειδικότερα για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις ισχύουν τα ακόλουθα: 

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή 

προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. 

- Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
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κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

- Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή 

ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης κατά 

το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η 

παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 

σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

- Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να 

συμμετάσχει και σε άλλη ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει 

υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος 

υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα.  

Η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των 

υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος 

υποψήφιος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί 

ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής, που αποτυπώνουν το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής δυνατότητας καθώς και 

της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς του, προσκομίζοντας τα σχετικά 

δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

στο Διαγωνισμό: 

 

Τεχνική Ικανότητα 

 

Για να διαπιστωθούν οι τεχνικές δυνατότητες των υποψηφίων αναδόχων, θα πρέπει 

να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή να μη γίνει αποδεκτή αυτή : 

 

 Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των 

τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι 

ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, 

καθώς και οι παραλήπτες   (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) 

 Αναλυτική παρουσίαση του δικτύου (ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα 

πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις διανομής υγρών καυσίμων, 

κλπ) και του τεχνικού εξοπλισμού (βυτιοφόρα, αντλίες υγρών καυσίμων, 

σύστημα ελέγχου αντλιών και δεξαμενών, κλπ) που διαθέτει, με τα οποία 

να είναι ικανός να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στην 

υπό ανάθεση προμήθεια.  

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα 

 

Για να επιβεβαιωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η 

χρηματοοικονομική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των προμηθευτών θα 

πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή να μη γίνει αποδεκτή 

αυτή, τα ακόλουθα: 
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 Βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή ενός άλλου χρηματοπιστωτικού 

οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα 

των επιχειρήσεων τους. 

 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ισολογισμών για τις εταιρείες που 

τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας και αντίγραφα δήλωσης Ε3 για τις 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας κατά τις  τρεις (3) 

προηγούμενες του έτους, διενέργειας του διαγωνισμού, οικονομικές 

χρήσεις. 

 Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των 

επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου εργασιών τους, που αφορά 

ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες 

τους έτους, διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.  

ΑΡΘΡΟ 9:ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πύλη 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)- 

www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Β. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από 

τον σύνδεσμο «εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 

του), ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που κατέχουν στο σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ). 

- Οι οικονομικοί φορείς– χρήστες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT ΙdentificationNumber) και ταυτοποιούνται με χρήση 

των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον 

γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το αρμόδιο 

Τμήμα της ΓΓΕ.  

- Οι οικονομικοί φορείς– χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 

και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

 είτε υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, 

 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf, με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 

Παράρτημα XΙ Προσάρτημα Αγια τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 

του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον 

το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Γ. Κατά τα λοιπά, ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α, Β & Γ 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εγγεγραμμένους 

στο σύστημα οικονομικούς φορείς και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της διαδικτυακής 

πύλης. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή .pdf) που αναρτάται στο σύστημα είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους συμμετέχοντες 

συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά του διαγωνισμού,  εντός εύλογου χρόνου προ της εκπνοής 

της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο 

έξι (6) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Κανένας υποψήφιος 
ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δεν απαντά σε 
ερωτήματα που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 

τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της αναθέτουσας 
αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη 

διαδικασία του διαγωνισμού αναρτώνται ταυτόχρονα, συγκεντρωτικά και σε 
ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής (www.elgo.gr). 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις Συμμετοχής που περιγράφονται 
στα άρθρα 7, 8 και 9  της διακήρυξης. 
2. Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από 
σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
3. Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του 
ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ήτοι υπάρχει 
εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αναλόγως της νομικής μορφής που 
έχουν (π.χ. Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος για τις 
Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για τους 
συνεταιρισμούς, κλπ) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

http://www.elgo.gr/
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καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/50/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 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ) 
4. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωσητου ανταγωνισμού 

7. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης. 

8. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική 

διαγωγή τους βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε 

σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.. 

9. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 

αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

10. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα 

τουλάχιστον μέλος της. 



 
 

22 
 

11. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ' 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

12. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

74 του Ν. 4412/2016 

13. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016. 

14. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν 

παράσχει τέτοιες πληροφορίες. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

            Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί 

με την προσφορά τους, / εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 93 

ν. 4412/2016, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το Ν. 4155/13 και το άρθρο 

11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β'/21-10-13), όπως αναλυτικά περιγράφονται  

κατωτέρω: 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού (2%) επί της 

συνολικής     προϋπολογισθείσας αξία του διαγωνισμού ή των τμημάτων 

για το οποίο/α θα υποβληθεί προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον Προσφέροντα ηλεκτρονικά, 

σε μορφή αρχείου pdf, και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία 

Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 

ν. 2513/1997 (Α’ 139), και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Επίσης, δύναται να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 

παραπάνω εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής συντάσσονται σύμφωνα με το συνημμένο στην 

παρούσα υπόδειγμα. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν 
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προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) 

τουλάχιστον ημερών μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται, 

σύμφωνα με το αρθρ. 72 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016), στον μεν 
Ανάδοχο του Διαγωνισμού μετά την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους, μετά την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης καθώς και μετά την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου 

 Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται 

δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Ν.4412/2016 περιπτώσεις 

κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων 

γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο 

εκποίησής τους. 

 Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με 

παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την 

υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και 

όρο, επί ποινή αποκλεισμού, ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της οδηγίας 

201/24/ΕΕ). 

 

 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), πρβ. Άρθρο 79 του 

ν.4412/2016.Σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 96 παρ. 7 τελευταίου 

εδαφίου του ν.4412/201, στις περιπτώσεις ενώσεων, σκόπιμο είναι να 

συμπεριληφθεί, σε σχετικό πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ (στο μέρος ΙΙ.Α) η έκταση και το 

είδος συμμετοχής συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής τους, καθενός εκ 

των μελών της ένωσης,  βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Οι προσφέροντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ, το οποίο έχει 
ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου 
εξακολουθούν να είναι αληθείς. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιαδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, 
άρθρο 79 παρ.5 του ν.4412/2016.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα  

παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Υπόδειγμα του ΕΕΕΣ υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας. 
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3. Νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 

Για κάθε συμμετέχον ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο προσκομίζονται 

νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ. ή 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από 

τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.: 

- ΦΕΚ σύστασης. 

- Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα 

οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

- ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το Πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των 

εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 

- Πρακτικό ΔΣ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο 

δύναται να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται 

από το Καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή Προσφοράς, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού, και ορίζεται συγκεκριμένα 

άτομο ως αντίκλητος. 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.: 

- Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας, καθώς και όλες τις έως 

την ημέρα υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις και τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ. 

- Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς, σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού, και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

- Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

- Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού. 



 
 

25 
 

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

- Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού, και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην των προαναφερομένων θα πρέπει να 

προσκομίσουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασής τους και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το νομιμοποιητικό έγγραφο όπου 

ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

- Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

- Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 

συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο 

Διαγωνισμό. 

- - Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας με την 

οποία δεσμεύονται ότι θα συστήσουν την Κοινοπραξία, εφόσον η 

σύμβαση ανατεθεί στη συγκεκριμένη Ένωση στην οποία αναγράφεται 

και οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που θα αναλάβει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, στην οποία 

δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στην οποία τα μέλη 

δηλώνουν από κοινού ότι θα αναλάβουν εις ολόκληρο την ευθύνη για 

την εκπλήρωση του Έργου και με την οποία δεσμεύονται ότι θα 

ορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη, την οποία θα προσκομίσουν 

μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, την εκπροσώπηση 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής. Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις είτε θα είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένες, είτε θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής.  

- Κατάλληλη εξουσιοδότηση, εφόσον ο Υποψήφιος παρευρίσκεται στο 

άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών στο διαγωνισμό 

δια αντιπροσώπου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να είναι: 

α. Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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β. Επικυρωµένο Πρακτικό Οργάνου Διοικήσεως του Υποψηφίου 

Αναδόχου. 

γ. Εξουσιοδότηση από το νόµιµο εκπρόσωπο του Υποψηφίου 

Αναδόχου µε επικυρωµένο το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά 

υπογεγραμμένη. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιούται από οποιαδήποτε 

Αρχή της ότι ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, 

στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην 

οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής 

που έχει το έργο της αξιολόγησης των προσφορών, στο φάκελο υποψηφιότητας του 

αναδόχου, παρακαλούνται οι προσφέροντες να φροντίζουν ώστε κάθε δικαιολογητικό 

ή άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη να ακολουθεί την ίδια 

σειρά με αυτή της διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 

η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους, θα 

πρέπει να υπάρχει έγγραφο εκπροσώπησης από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το 

δικαίωμα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, 

προσκομίζοντας τα μεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής, τα δε νομικά πρόσωπα αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του 

αρμοδίου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου (που θα εγκρίνει και τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό) και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
Επισήμανση: Σε ό,τι αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το 

χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν τα διαλαμβανόμενα 
στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014 

Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής 
των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Απαιτείται επί ποινή 
αποκλεισμού να έχουν ημερομηνία υπογραφής ταυτόσημη με την 
ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω 
δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του, αναδόχου από τον 
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Διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να 

καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο 

Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 
4412/2016) καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 

της ΥΑ Π 1/2390/16.10.2013. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς αποτελείται από: (α) έναν υποφάκελο με 

την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή-Τεχνική προσφορά» και (β) έναν υποφάκελο 

με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf. Τα δικαιολογητικά ή τα 
άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή είναι μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές 
και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των 
αντιγράφων τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπογράφονται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής. 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική 

προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή. pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
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Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως 

περιγράφονται ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, ο οποίος να 

φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 

(35200) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η΄ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Κωδικός CPV: 

09135100-5,  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - Κωδικός CPV: 09134100-8 ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ - Κωδικός CPV: 09132100-4 ) 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ............. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

Ο φάκελος πρέπει να αναγράφει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 
και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσφέροντα, τον τίτλο του 

διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

όλων των μελών της. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης.  

Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται με τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην παρούσα και να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (με 

εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύναται να αναγράφονται και στην αγγλική). Όλα 

τα έγγραφα των προσφορών πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα 
μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη 

νομοθεσία άτομα, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που δύναται να 
υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της 

προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων 
εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό 

πίνακα την επεξήγησή τους. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 
όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις επί των προσφορών δίνονται μόνο όταν 

ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι διευκρινίσεις δίνονται 
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μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που ορίζει η 

αρμόδια Επιτροπή. 

Η προσφορά πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους τεχνικούς και ως προς 

τους οικονομικούς όρους. Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το 

φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην οικονομική και το αντίστροφο είναι 
απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή ανάπτυξη 

της προτεινόμενης λύσης και πάντως η παραπομπή πρέπει να έχει εντοπισθεί και 
επισημανθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Περιεχόμενο υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή – τεχνική προσφοράς» 
υποβάλλονται τα οριζόμενα στο άρθρο 12 -  δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Η  Τεχνική προσφορά περιλαμβάνει : 

α) τις δομές, τον τύπο καυσίμου και τις ποσότητες που προτίθεται να εφοδιάσει ο 
προσφέρων τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

β) τις εγκαταστάσεις τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο προσφέρων για τον 
εφοδιασμό του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ ανά δομή, τύπο καυσίμου και ποσότητα, καθώς και 

να αναφερθεί ο αριθμός της άδειας λειτουργίας κάθε μιας από τις εγκαταστάσεις 
αυτές. 

Περιεχόμενο υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Στον υποφάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα, η οποία έχει τη μορφή του υποδείγματος του 

Παραρτήματος Β της παρούσας και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.  

Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόμη 
τη δυνατότητα καταχώρησης ποσοστού έκπτωσης, όπως προβλέπεται ανωτέρω 
(άρθρο 63 Ν. 4257/2014) και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το 
σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν -αντί για ποσοστό % - τιμή σε 
ευρώ. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος οι συμμετέχοντες θα 
συμπληρώσουν, ως τιμή προσφοράς, την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) 
που προκύπτει: 
α) είτε μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης (ποσοστό έκπτωσης επί της 
μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής των ειδών που προσφέρουν από την Τιμή 
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Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια 
είδος, 
β) είτε μετά την προσαύξηση του ποσοστού της έκπτωσης (αν είναι αρνητικό - 
σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 - ποσοστό έκπτωσης) πλέον της μέσης 
διαμορφούμενης λιανικής τιμής που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που 
τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 
Ως Τιμή Αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί το ένα ευρώ - δηλαδή € 1,000 - ώστε να 
αποτυπωθεί έμμεσα το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των Προσφορών: 
Τ Αναφοράς για Πετρέλαιο Θέρμανσης : =1,000 Τ Αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : 

= 1,000, Τ Αναφοράς για Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1, 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως 
ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 3% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει 
ως τιμή προσφοράς Τ.Α. - (Τ.Α. x 0,03) = 1,000 - (1,000 x 0,03) = 1,000 - 0,030 = 
0,970. Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2%, τότε στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει 
ως τιμή προσφοράς Τ.Α. + (Τ.Α. x 0,02) = 1,000 + (1,000 x 0,02) = 1,000 + 0,020 
= 1,020. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 

αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος (το 

ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόμη τη δυνατότητα 

καταχώρησης ποσοστού έκπτωσης), ο προσφέρων θα επισυνάψει, σε ξεχωριστό 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το υπόδειγμα της 

Οικονομικής Προσφοράς, κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης. 

 

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβληθούν προσφορές είτε για  το σύνολο της 

παραπάνω προμήθειας (για όλα τα τμήματα)  είτε  για ένα ή για περισσότερα 

τμήματα όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Διαγωνισμού.  

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ . Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και 
ολογράφως. 

Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης. 

Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής 
(υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %). 
Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά, μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους του νομού, την ημέρα 
παράδοσής του. 
Η νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λαμβάνεται αποκλειστικά από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για κάθε νομό. 
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. 
Η κατακύρωση θα γίνει με βάση τη προσφερόμενη έκπτωση, επί της τιμής της 
κάθε κατηγορίας, στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω. 
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις και οι νόμιμες υπέρ 
τρίτων κρατήσεις. Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει όλα τα παράπλευρα έξοδα 
μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και τυχόν έξοδα εκτελωνισμού.  
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Η συνολική τιμή προσφοράς  χωρίς ΦΠΑ  αναγράφεται αριθμητικώς και 
ολογράφως. Ο ΦΠΑ επί της συνολικής τιμής υπολογίζεται ανεξάρτητα και 
αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.  

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή ή 
αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν 
όρους μεταβολής ή αναπροσαρμογής απορρίπτονται. Προσφορές, στις οποίες δεν 
προκύπτουν με σαφήνεια τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης , απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 15 : ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για 

εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του κατά τα ανωτέρω 
οριζόμενου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή πριν από τη λήξη της και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε καταφατική 
περίπτωση να ανανεώσουν τις εγγυητικές επιστολές τους αν δεν ισχύουν και 
για τυχόν παρατάσεις. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον 
ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει 
όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη 
- μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
που κυρώθηκε με το Ν. 25131997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

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

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

οικονομικό φορέα, 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 
συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. 

Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 

της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

 

1. Εγγύηση Συμμετοχής : 

α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον Προσφέροντα 

ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf, και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια 

Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει, σε ευρώ (€), το 2% (δύο τοις εκατό) του 
συνολικού προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α ή 
το 2% επί των επιμέρους προϋπολογισμών των τμημάτων του διαγωνισμού για τα 
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οποία υπέβάλλαν προσφορά.  
β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται με την παρούσα διακήρυξη και 
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 

 την ημερομηνία έκδοσης της 

 τον εκδότη της 

 την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

 τον αριθμό εγγύησης 

 τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενό του 

 το ακριβές ποσό, που καλύπτει η εγγύηση 

 το χρόνο ισχύος της 

 την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

 ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

 ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

αντίρρηση ή ένσταση εκ μέρους του εκδότη και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε  πέντε (5) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση 

 ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 

απλή αίτηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία θα 
υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

 Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή 
/αναθέτων φορέας μπορεί πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή 
και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
γ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς 
προσφεύγοντες μετά:  
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ' αυτών, και 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Β  της παρούσας. 
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2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα 
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής 
αξίας του αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ αορίστου διαρκείας, από αναγνωρισμένο 
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό, που έχει κατά το νόμο δικαίωμα 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το Ν. 
2513/1997 όπως ισχύει. . 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β της παρούσας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται 

από Επιτροπές ως ακολούθως: 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Σύναψης Συμβάσεων και Αξιολόγησης 
Συμμετεχόντων σε αυτές τις διαδικασίες της ΚΥ του Οργανισμού.  

2. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της ΚΥ του Οργανισμού . 
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων της Κ.Υ και των 

Περιφερειακών Μονάδων  του Οργανισμού. 

Οι ανωτέρω επιτροπές της ΚΥ του Οργανισμού συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τις με 
αρ.πρωτ.: 1397/19-01-2017 – ΑΔΑ : 69ΞΧΟΞ3Μ-ΞΙ6 Απόφαση Διευθύνοντος 

Συμβούλου. 
         Για τις υπόλοιπες δομές του Οργανισμού η παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης και 

η παραλαβή  θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 

11:00π.μ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην , αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων και των διαδικασιών της 
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: 
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Α' ΣΤΑΔΙΟ -Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα 

με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο 

πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των 

πρoσφoρώv τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 17/07/2017 ημέρα 

Δευτέρα και Ώρα Ελλάδος 11:00 πμ Εάν η αποσφράγιση των προσφορών 

δεν καταστεί δυνατή την 17/07/2017 για τυχόν απρόβλεπτο γεγονός 

(π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία ,έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π), 

αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική 

ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός 

αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με 

τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους 

διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα 

ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω 

αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε 

καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης 

προσφορών. 

3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά». Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

4. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο 

πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ) προβαίνει στην αξιολόγηση των 

προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ειδικότερα: 

6. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι συμμετέχοντες αποκτούν 

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την 

αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 

μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

7. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα            

τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των            

προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει 

τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους 

Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και ελέγχει για 

τον καθένα από τους συμμετέχοντας την εγκυρότητα και την πληρότητα 

των δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τις 

κείμενες διατάξεις .Επί πλέον προβαίνει στην αντιπαραβολή των 

ηλεκτρονικά κατατεθειμένων προσφορών με τα έντυπα δικαιολογητικά που 

έχουν προσκομισθεί. 

8. Κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, τα των προσφορών του 

Διαγωνισμού μετά από αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών και έντυπων 

προσφορών, απορρίπτει προσφορά στην περίπτωση μη ταύτισης των δύο. 

Επίσης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του 

Διαγωνισμού απορρίπτει προσφορά των διαγωνιζομένων, που έχουν 

υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 

ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας ς Διακήρυξης . 

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο ελέγχου των 

δικαιολογητικών, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του 

Διαγωνισμού, ελέγχει τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων των οποίων 

οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τη συμφωνία τους προς τους όρους και 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν αξιολογούνται κατά το επόμενο 

στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. 

10. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι 

χρήστες του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να 

απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το 

σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς 

για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί 

φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν 

ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

11. Κατόπιν, η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων, και εισηγείται τον αποκλεισμό των διαγωνιζομένων που 

έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 

ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας ς Διακήρυξης και το οποίο 

υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 

12. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την 

Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση 

αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση 

του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 
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Β' ΣΤΑΔΙΟ-Αποσφράγιση (υπο)φακέλου«Οικονομικής Προσφοράς» 

1. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά - τεχνικά), κατά 
              το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου               

υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή                
παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής                 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που                 
δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της                 
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω                 
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την                 
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής                 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.   

2. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και 

οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο 

περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 

με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το 

σύστημα. 

3. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν 

4. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά 
την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της 
διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το 
κριτήριο κατακύρωσης. 

5. Η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών 
προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα 
Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 

6. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την 
απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 
Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 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 ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 20 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Η κατακύρωση για όλο το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, ή για ένα ή 

περισσότερα τμήματα, θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα με το  
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη, μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, για κάθε νομό. Δεν αποκλείεται ο ίδιος διαγωνιζόμενος να 

ανακηρυχθεί αντισυμβαλλόμενος για περισσότερους από έναν τμήμα, εφόσον 
προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής  για αυτούς.  Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται Κλήρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η αναθέτουσα αρχή  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
 

1. Της οποίας ο χρόνος ισχύος είναι μικρότερος από το ζητούμενο. 

2. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση 
της, σύμφωνα με το άρθρο 102  του Ν.4412/2016. 

3.  Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 

της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

4. Η οποία είναι εναλλακτική. 

5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές  Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 
4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
6. Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

7. Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της Διακήρυξης. 

9. Της οποίας το συνολικό  τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού 

ανά τμήμα. 

10. Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα προσφερόμενα αγαθά. 

 

Η αναθέτουσα αρχή,  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από 

το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την 

οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του 

Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές οικονομικών φορέων που κατά παράβαση των Άρθρων 

138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας 
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ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας, 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, σε 
μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω στη παρούσα ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 
 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, εφόσον είτε δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν 

την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους 

φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των 

αντιγράφων τους. 
Συγκεκριμένα υποβάλλονται: 

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι, δεν έχει 
καταδικαστεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 
2.Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, προς απόδειξη ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σε ό, τι αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στη χώρα 

στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής, 

εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασής τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 
παρ. 2 Ν. 4412/2016.  

Tο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 

στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 

 
3.Πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό 

πτώχευση, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ούτε 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ούτε έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ούτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση. 

 
4.Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή άλλης ισοδύναμης επαγγελματικής 

οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής του, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 
5.Αντίγραφο της άδειας εμπορίας ή της άδειας λιανικής εμπορίας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3054/2002.  
 
Γενικές παρατηρήσεις 

1. Επισημαίνεται ότι για τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους από την εκάστοτε ισοδύναμη αρμόδια 

αρχή.  
2. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
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περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, 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 παραπάνω. 

3. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στο πρόσωπο του διαχειριστή, όταν το 

νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, στο πρόσωπο του 
προέδρου, καθώς και όλων των μελών του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο του 

προσφέροντος είναι ΑΕ και στα πρόσωπα των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου και όσων έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου, σε κάθε άλλη περίπτωση προσφέροντος νομικού προσώπου. 

4. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά ισχύουν και προσκομίζονται για κάθε μέλος που συμμετέχει στην 

ένωση. 
5. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά 

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). 

6. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή 
εντοπισμού πλημμέλειας σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά 

κατάταξης μειοδότη προς προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης.  
7. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες 

ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

8. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβάλλονται σε έντυπη 
μορφή γίνεται σε μέρα και ώρα για την οποία θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες 

στον διαγωνισμό.  
9. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

10. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 
που είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

11. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας, είτε για κατακύρωση της σύμβασης.  

12. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν 
προσφορές, που δεν κρίθηκαν αποδεκτές σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 
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διαγωνισμού, στους διαγωνιζομένους που τις υπέβαλαν, γίνεται από το Τμήμα 

Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού- 
Οικονομικού του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», εφόσον οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι παραιτηθούν 

εγγράφως και ανεπιφύλακτα από την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή/και ενδίκων 

μέσων κατά των εκτελεστών αποφάσεων του ΕΛΓΟ. Σε περίπτωση άσκησης ενδίκου 
βοηθήματος, η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής και των δικαιολογητικών γίνεται 

μετά την έκδοση απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 24: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Οργανισμός ματαιώνει το διαγωνισμό : 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων , 

β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού,  

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον τον Οργανισμό, 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ζ) στην περίπτωση που οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα λιγότερο των 180 (εκατόν ογδόντα) ημερών από την επόμενη 
της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης,  

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 : ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 
σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά 

τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις 
οποίες πριν από την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος 

οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφότου έλαβε με οποιονδήποτε 

τρόπο γνώση της πράξης ή παράλειψης την οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς 

τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η αναθέτουσα 
αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η 

παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής.  

Η αναθέτουσα αρχή δύναται πάντως να δεχτεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική 
προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της 

πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση 
αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το 

οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Ο ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για 

τους ίδιους λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου 
Δικαστηρίου.  
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Προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3886 (Α 173), όπως 

ισχύει, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω του 
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 

το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Μετά την υποβολή τους οι προδικαστικές προσφυγές εξετάζονται από την εκάστοτε 
ισχύουσα Επιτροπή Προσφυγών του ΕΛΓΟ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του 

ν. 3886/2010. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την 
έκβαση των προδικαστικών προσφυγών μέσω του συστήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 : ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 

α. Κοινοποίηση από την αναθέτουσα αρχή σε όλους τους προσφέροντες της 

κατακυρωτικής απόφασης και 

β. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις μέσων στο στάδιο της προδικαστικής  και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών. 

γ. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς έχει 
τυχόν λήξει, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

2. Ο/Οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι, στον/ους οποίο/ους κατακυρώνεται η συμφωνία 

πλαίσιο, είναι υποχρεωμένος/οι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 
απόφασης της κατακύρωσης, να προσέλθει/ουν για την υπογραφή της σύμβασης. Η 

υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

3. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αφού ακολουθηθεί η περιγραφείσα στο άρθρο 103 Ν. 4412/2016 

διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 

4. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου/Αναδόχων στον/στους οποίους 

τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η προμήθεια κάθε δομής  , υπογράφεται 
Σύμβαση, με τα  είδη και τις ποσότητες, που προορίζονται γι' αυτό, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους 
μαζί με τις Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

5.Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε 

αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσας. 

6.Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, 
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
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7.Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του 

διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. 

8.Για θέματα που δε ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή 

σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την 
ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση 

Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

9.Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του 

ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε 
περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση. 

(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της 
Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική 

ενέργεια. 

10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της  

και  μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας ή του προϋπολογισμού για κάθε 

τμήμα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να αλλάξει το αντικείμενο της Σύμβασης μπορεί σε 

συμφωνία με τον παρέχοντα υπηρεσίες, να τροποποιήσει μέρος των υπηρεσιών που 

παρέχονται και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των παροχών τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 : ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι ένα έτος ή και μέχρι 
εξαντλήσεως της ποσότητας ή του προϋπολογισμού για κάθε τμήμα που αναφέρεται 
στο Παράρτημα Α  , ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, με ευθύνη, μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών της Αναθέτουσας 
Αρχής, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών 
από την ειδοποίηση, για τα καύσιμα θέρμανσης. 
Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, 
θα γίνεται από τα πρατήρια του προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και 
τις αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις. 
Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προμηθευτής θα παραλείψει να 
παραδώσει καύσιμα, που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, 
η υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η 
τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου 
εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνεται με 



 
 

43 
 

σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες μπορεί να 
προτείνει/επιβάλλει ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για τον ίδιο λόγο. 
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου 
αδυναμίας του προμηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι απεργίες, 
όπως και κάθε περιστατικό που εκφεύγει από τον έλεγχό του. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής των δόμων του 

Οργανισμού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. 
Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωμα να διενεργούν πάσης φύσεως  ελέγχους. 
 

ΑΡΘΡΟ 29 : ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 
Β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός 
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευ-
τή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο 
για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

ΑΡΘΡΟ 30: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / 
δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους 

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 

παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης 
χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως 

έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και με 
αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δε θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 

μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 

φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 
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Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016) και την ισχύουσα 

νομοθεσία  και ειδικότερα : 

α)Πρωτόκολλο παραλαβής  από την αρμόδια επιτροπή για το τμήμα που αφορά η 
πληρωμή . 

β)  Παραστατικά του αναδόχου. 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το παραστατικό δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Η ταμειακή υπηρεσία του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία . 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων.  

 

 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 

διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 
 

Κρατήσεις: 
 

α) Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το 

Νόμο κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94 
β) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016 «(...)«Για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, 

ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και 
ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την 

έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης». αντίστοιχα και το χαρτόσημο 20% και ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου 3% 

ΑΡΘΡΟ 31: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, μαζί με τα παραρτήματά της, διατίθεται σε 

ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 

www.elgo.gr, από την διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσιών Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ): www.eprocurement.gov.gr, καθώς και από την 

ηλεκτρονική πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr.   

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως 

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των 

προσφορών. Οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες παρέχονται ηλεκτρονικά στους 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υποψήφιους αναδόχους μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

Τα ανωτέρω αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της πύλης 

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

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών 

δεν εξετάζονται. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών– διευκρινίσεων υποβάλλονται 

από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 

Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων πρέπει απαραιτήτως να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο από το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που συμμετέχει στο 

Διαγωνισμό. 

          Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήματα:  

(α) που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή 

ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,  

(β) που δε θα έχουν υποβληθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Σημειώνεται ότι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό, καθώς 

και γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των 

ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα 

αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο 

διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.elgo.gr). 

 

ΑΡΘΡΟ 32: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 33: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής 

κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του 
διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30-9-2010), Δικαστική 

προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», με τον οποίο ενσωματώνεται 
στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την υπ' αρ. Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.. 

Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως (ηλεκτρονικά) στην αρμόδια 
Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 

παράνομης πράξης ή παράλειψης ο υποψήφιος ανάδοχος και ασκούνται 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία τα άρθρα 36 και 37 του ν. 

4412/2016, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο 
οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με 
ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η 

σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της 

ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει, 
περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως αυτή έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό 
φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία 

αποστολής. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, 

αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-10-
2013. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως : 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν 

και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 
ενστάσεων/προσφυγών. 

• Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφυγής/ένστασής τους. Αναλυτικά, μετά την υποβολή τυχόν προσφυγής η 
αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων - Προσφυγών προβαίνει στην αξιολόγηση αυτής, και 

εκδίδει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη 
σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της προσφυγής κοινοποιείται 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στον προσφεύγοντα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
της Υπηρεσίας. 

Οι προσφεύγοντες λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 

ηλεκτρονική ανάρτηση, του σώματος της αποφάσης μετά του σχετικού πρακτικού 
της Επιτροπής Ενστάσεων - Προσφυγών, στο Σύστημα καθώς και την αποστολή 

σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό σε αυτούς. 

Σε διαφορές διεπόμενες από το Ν. 3886/2010, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση 

διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστικών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας 
διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών. 

Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 

του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του ν. 3886/2010. 

Σημειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
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της σύμβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV 

(άρθρ. 345-374) του Ν. 4412/2016. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή 

αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. /Α/66/31-3-11) και 

της Υπουργικής απόφασης περί ηλεκτρονικού παραβόλου ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Φ.Ε.Κ. 
1675/Β/2013), όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Προσφυγή/΄Ενσταση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 34: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχος και ο Οργανισμός θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το 

Κοινοτικό δίκαιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 35: Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα 
πoυ απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τη συμμετοχή σ' αυτόν, 

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να 

αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην 
Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής 
στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΕΛΓΟ –

ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει 

να πληρούν απόλυτα τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, των 

σχετικών νόμων καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Αγορανομικών 

Διατάξεων και ειδικότερα : 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 

Το πετρέλαιο θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 

1.  Στην Υπουργική Απόφαση 467/2002, ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β 

2.  Στην Υπουργική Απόφαση 468/2002, ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β 

3.  Στην ΑΧΣ 284/2006 ΦΕΚ 1736/Β/2007 

4.  Στην ΑΧΣ 96/2014 ΦΕΚ 2136/Β/2014 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται: 

1. Στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β 

2. Στην ΑΧΣ 460/2009 ΦΕΚ 67/Β/2010 

 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ : 

Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να καλύπτετει τις προδιαγραφές που ορίζονται: 

1. Στην ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β 

2. Στην ΑΧΣ 985/1996 ΦΕΚ 319/Β/1997 

3. Στην ΑΧΣ 356/2000 ΦΕΚ 410/Β/2001 

 

Για τα τμήματα που η προμήθεια αφορά πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 

αμόλυβδη, η χιλιομετρική απόσταση των πρατηρίων από τις δομές του 

Οργανισμού δεν μπορεί να είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα. 

 

 

2.ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ : ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 ΚΑΙ ΝΙΡΒΑΝΑ 

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ  

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1.1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 5.796,00 8.064,52€ 10.000,00€ 
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2.ΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 

Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 182, ΜΑΡΟΥΣΙ , ΤΚ 14562 

 

 

 
   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ  

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

2.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 114,00 

 

 

 

160,28 198,74€ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΔΑ     

3.ΤΜΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
  Δ/ΝΣΗ :  ΑΘΗΝΩΝ    Σ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ  

ΑΞΙΑ  

ΑΞΙΑ  

 ΜΕ ΦΠΑ 24% 

3.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 2.000,00 2.000,00 3.486,88 

3.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 3.000,00 2.688,00 3.333,12 

 

  
4.ΙΝΣΤ.ΜΕΣΟΓ.&ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ :  ΤΕΡΜΑ ΑΛΚΜΑΝΩΣ, 115 28 ΙΛΙΣΣΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

4.1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 7.500,00 9.274,19 11.500,00€ 

 

 

 

5.ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Δ/ΝΣΗ :  Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 – 135 10 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

5.1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 2.008,00 2.822,58€ 3.500,00€ 

5.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ    630,06    564,52€    700,00€ 

 

6.ΙΝΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΥ-ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ :  Σ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

6.1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 249,00 350,0€ 434,50€ 

6.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 781,00 859,00€ 1.065,50€ 

6.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 1.350,00 1.209,67€ 1.500,00€ 

 

 
   7.ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : Σ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 

. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

7.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 1.620,00 1.451,61€ 1.800,00€ 
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ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
8.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΗΒΩΝ   

Δ/ΝΣΗ :2οχλμ ΘΗΒΩΝ-ΕΡΥΘΡΩΝ,ΤΚ 33200-ΘΗΒΑ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

8.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
9.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ   

Δ/ΝΣΗ : ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΡΤΑΚΙΝΩΝ 9 –ΤΚ34600 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

9.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
10.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

Δ/ΝΣΗ : Τ.Θ. 14767, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6, Τ.Κ. 30200,  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

10.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 
11.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

Δ/ΝΣΗ : ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, Τ.Κ. 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

11.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
12.ΙΝΣΤ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΚΗ 

Δ/ΝΣΗ : ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΚ 57001 ΤΘ 60272 
 ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

12.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 300,00 420,60€ 521,54€ 

12.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 8.000,00 7.160,00€ 8.878,40€ 

 

13.ΙΝΣΤ.ΕΔΑΦ.ΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 
 

Δ/ΝΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΚ 57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΘ 435 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

13.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 1.660,00 2.327,32€ 2.885,88€ 

13.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 7.000,00 6.265,00€ 7.768,60€ 
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14.ΕΛΟΓΑΚ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
      

 

         Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 33 54248 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

14.1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 3.700,00 5.187,40€ 6.432,38€ 

14.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 500,00 549,00€ 680,76€ 

 

 

15.ΙΝΣΤ.ΕΔΑΦ.ΠΟΡΩΝ-ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
      Δ/ΝΣΗ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  57400 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ   

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

15.1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 4.000,00 5.608,00€ 6.953,92€ 

15.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.460,00 2.701,08€ 3.349,34€ 

 
16.ΙΝΣΤ.ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Δ/ΝΣΗ :  ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ ΤΚ 57006  ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ ΤΘ 1063 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

16.1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 2.500,00 3.505,00€ 4.346,20€ 

16.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 

 

1.500,00 1.647,00€ 2.042,28€ 

16.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 20.000,00 17.900,00€ 22.196,00€ 

 

  

17.ΙΝΣΤ.ΓΕΝ/ΚΗΣ ΒΕΛΤ.&ΦΥΤ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : ΤΚ 57001  ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΞ 60458 

 

 

 

 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

17.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 2.157,06 3.024,19€ 3.750,00€ 

17.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 4.208,53 4.620,97€ 5.730,00€ 

17.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 10.812,76 9.677,42€ 12.000,00€ 

 

    

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

18.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ   

Δ/ΝΣΗ : ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

18.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 3.700,00 3.314,35€ 4.109,80€ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
19.ΙΝΣΤ.ΒΙΟΜ.&ΚΤΗΝ.ΦΥΤΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΙΧΤΕΛ) 
Δ/ΝΣΗ :  ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1 – ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 41335 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

19.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 3.692,00 5.238,95€ 6.496,29€ 

19.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 222,00 246,20€ 305,29€ 

 

 

20.ΙΝΣΤ.ΒΙΟΜ.&ΚΤΗΝ.ΦΥΤΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΙΚΦ) 

Δ/ΝΣΗ : ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1 – ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 41335 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

20.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 3.272,30 3.629,75€ 4.500,00€ 

 

21.ΕΛΟΓΑΚ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ 
  Δ/ΝΣΗ : 3ο  ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΚ 41336, ΛΑΡΙΣΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

21.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.350,00 1.497,15€ 1.856,47€ 

 

22.ΕΛΟΓΑΚ ΕΕΠΓ 
  

 

     Δ/ΝΣΗ : 3ο  ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ 41336, ΛΑΡΙΣΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

22.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 550,00 780,45€ 967,76€ 

22.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 6.700,00 7.430,30€ 9.213,57€ 

22.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.500,00 2.270,00€ 2.814,80€ 

 

23. ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ 

   Δ/ΝΣΗ: 4ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΚ 41500 ΛΑΡΙΣΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

23.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 300,00 450,00€ 558,00€ 

23.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 500,00 620,00€ 768,22€ 

23.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 17.000,00 15.130,00€ 18.761,00€ 

 

 

24.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ   

Δ/ΝΣΗ : 4Ο  ΧΛ.Μ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ,  Τ.Κ. 41500, ΛΑΡΙΣΑ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

24.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

25.ΙΝΣΤ. ΤΕΧΝ.ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤ-ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Δ/ΣΗ : ΚΑΤΣΙΚΑ, 45216 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

25.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 500,00 564,00€ 700,00€ 

25.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.220,00 2.013,50€ 2.500,00 

€ 

 
 
26.ΕΛΟΓΑΚ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3, ΤΚ 45500, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

    

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

26.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.000,00 2.276,00€ 2.822,24€ 

26.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 4.000,00 3.628,00€ 4.498,72€ 

 

 
27.ΕΛΟΓΑΚ ΕΕΠΓ 
Δ/ΝΣΗ : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3, ΤΚ 45500, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

   Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

27.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 5.500,00 6.259,00€ 7.761,16€ 

27.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 5.000,00 4.535,00€ 5.623,40€ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

28.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ, ΓΡΕΒΕΝΣ 511 00 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

28.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 4.700,00 4.283,35€ 5.311,36€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

29.ΙΝΣΤ.ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΤΚ 640 07 ΚΑΒΑΛΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

 ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

29.1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 900,00 1.521,00€ 1.889,04€ 

29.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 3.646,00 4.118,85€ 5.107,37€ 

29.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 5.180,00 5.646,00€ 7.004,28€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
30.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

Δ/ΝΣΗ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4, Τ.Κ. 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

30.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 
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ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

31.ΚΕΝΤΡ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ.ΠΑΡ.ΠΕΡ.ΤΜ.ΣΥΜΒ.-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Δ/ΝΣΗ : ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 18, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

31.1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 150,00 161,30€ 200,00€ 

31.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 150,00 120,96€ 150,00€ 

 

32.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   

Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, Τ.Κ. 69100,  ΚΟΜΟΤΗΝΗ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

32.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,000€ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

33.ΙΝΣΤ.ΕΠΙΣΤ.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
Δ/ΣΗ : ΤΚ 58100 ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

33.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 800,00 1.127,20€ 1.397,72€ 

33.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 27.000,00 27.927,00€ 36.861,48€ 

33.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 7.000,00 6.349,00€ 7.872,76€ 

 

34.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΥΔΡΑ 
Δ/ΝΣΗ : ΣΚΥΔΡΑ Τ.Κ 585 00 

 
 Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

34.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 7.912,00 7.286,33€ 8.835,05€ 

 

35.ΕΛΟΓΑΚ  ΕΕΠΓ ΠΕΛΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,ΤΚ 58100, 
 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

35.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 8.500,00 9.358,50€ 11.604,54€ 

35.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 7.000,00 6.349,,00€ 7.872,76€ 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

36.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΙΛΚΙΣ 
Δ/ΝΣΗ : Γ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ 12, ΤΚ 61100 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

36.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 11.800,00 10.483,16€ 13.000,00€ 
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ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

37.ΕΛΟΓΑΚ ΕΠΟΠΤΕΙΑ  
 
Δ/ΝΣΗ : 2Ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ , ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, 671 00, ΞΑΝΘΗ 

  
 ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

37.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.500,00 1.650,00€ 2.046,00€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

38.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΡΩΝ   

Δ/ΝΣΗ : 1Ο  ΧΛ.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, Τ.Κ. 62111,  ΣΕΡΡΕΣ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

38.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

39.ΕΛΟΓΑΚ ΕΕΠΓ 
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΔΡΑΜΑΣ,  
ΤΚ:66100 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

39.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 5.700,00 6.252,90€ 7.753,60€ 

39.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 7.000,00 6.195,00€ 7.681,80€ 

 

 

40. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ : 5ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΡΑΜΑ, ΤΚ 66100 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

40.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 7.900,00 6.854,84€ 8.500,00€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

41.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   

Δ/ΝΣΗ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1, Τ.Κ. 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

41.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

42.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ : ΓΡΑΜΜΟΥ 100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

42.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 50,00 72,40€ 89,78€ 

42.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 4.700,00 4.275,00€ 5.301,44€ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

43.ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΞ/ΣΗΣ Κ ΤΥΠ/ΣΗΣ ΒΑΜΑΒΑΚΟΣ  
Δ/ΝΣΗ : 1Ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ –ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

43.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 300,00 424,80€ 526,75€ 

43.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.120,00 1.244,32€ 1.542,95€ 

43.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 3.500,00 3.160,50€ 3.919,02€ 

 

 

 

44.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   

Δ/ΝΣΗ : ΤΑΥΡΩΠΟΥ 77,  Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

44.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,000€ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

45.ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ 10, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ , ΤΚ 422 00 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

45.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 3.000,00 2.661,00€ 3.299,64€ 

 

46. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  

       Δ/ΝΣΗ :Τ.Θ. 6851  ΤΕΡΜΑ ΛΕΟΤΣΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 95,  Τ.Κ. 42200,  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

46.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
47.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ2 , ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΗΜΑΘΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ   

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

47.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 70,00 98,07€ 121,61€ 

47.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 4.700,00 4.225,35€ 5.239,44€ 

 

   
 
48.ΤΜΗΜΑ ΦΥΛ/ΛΩΝ ΟΠΩΡ.ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑ 

   Δ/ΝΣΗ : Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 38, 59200 ΝΑΟΥΣΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

48.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 300,00 420,30€ 521,17€ 

48.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.500,00 2.752,50€ 3.413,10€ 
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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
49.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΜΥΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ : ΑΛΜΥΡΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

49.1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 100,00 145,20€ 180,05€ 

49.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 7.400,00 6.710,00€ 8.316,32€ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
50.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΒΑΡΔΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : 8Ο ΧΛΜ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ 
Ν.ΚΡΙΚΕΛΟ- ΤΚ.351 00 -ΛΑΜΙΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ  

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

50.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 4.700,00 4.233,06€ 5.294,00€ 

 

  
 

 

51.ΙΝΣΤ.ΓΕΝ.ΒΕΛΤ.&ΦΥΤ.ΠΟΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  : ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΟ 35100 ΒΑΡΔΑΤΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

51.1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 30,00 42,90€ 53,20€ 

51.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 3.327,07 3.709,68€ 4.600,00€ 

51.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.000,00 1.850,00€ 2.294,00€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 
52.ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 71 , ΝΕΜΕΑ, ΤΚ 205 00 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

52.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 4.500,00 4.032,26€ 5.000,00€ 

 
 
53.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ : ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 02 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  

ΠΡΟΎΠ/ΜΟΣ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

53.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 5.700,00 5.128,35€ 6.359,16€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

54.ΕΛΟΓΑΚ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΚΟΖΑΝΗΣ 106 κ ΜΕΙΛΙΧΟΥ, ΑΝΩ ΣΥΧΑΙΝΑ, ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 264 43  

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

54.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.150,00 2.403,70€ 2.980,58€ 
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55.ΕΛΟΓΑΚ ΕΕΠΓ 
Δ/ΝΣΗ : : ΚΟΖΑΝΗΣ 106 κ ΜΕΙΛΙΧΟΥ, ΑΝΩ ΣΥΧΑΙΝΑ, ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 264 43 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ   

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

55.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.800,00 3.130,40€  3.881,70€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

56.ΤΜΗΜΑ ΕΛΙΑΣ &ΟΠΩΡ/ΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ 85, 241 ΟΟ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ  

ΑΞΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  

ΠΡΟΎΠ/ΜΟΣ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

56.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 1.675,46 2.419,36€ 3.000,00€ 

56.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ     718,76    806,45€ 1.000,00€ 

 

57.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ : Τ.Κ. 24500, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

57.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

58.ΤΜΗΜΑ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ  ΤΚ 73100 ΧΑΝΙΑ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

58.1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 851,66 1.250,00€ 1.550,00€ 

58.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 180,55 210,00€ 260,00€ 

 

59.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΝΙΩΝ   

Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΣΟΥΔΑ, Τ.Κ. 73200, ΧΑΝΙΑ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

59.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

60.ΣΓΕ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ : 740 61 ΑΜΑΡΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

60.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 800,00 935,00€ 1.160,00 
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61.ΕΛΟΓΑΚ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Δ/ΣΗ : ΑΝΩΓΕΙΩΝ 7,  ΤΚ 74100, ΜΥΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

61.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.500,00 1.750,50€ 2.170,62€ 

 
 

62.ΕΛΟΓΑΚ ΕΕΠΓ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Δ/ΣΗ : ΑΝΩΓΕΙΩΝ 7,  ΤΚ 74100, ΜΥΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

62.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 5.800,00 6.768,60€ 8.393,06€ 

62.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 500,00 480,50€ 595,82€ 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

63.ΕΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Δ/ΣΗ : ΜΕΣΣΑΡΑ ΚΡΗΤΗΣ, 700 12  
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

63.1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 180,00 269,64€ 334,35€ 

63.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 200,00 234,00€ 290,16€ 

63.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.300,00 2.093,00€ 2.595,32€ 

 
 

  64.ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΛΑΧ.ΑΝΘΟΚ.&ΦΥΤ/ΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Δ/ΝΣΗ : ΜΕΣΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑ, 711 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

64.1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ 205,00 307,09€ 380,79€ 

64.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.065,00 1.246,05€ 1.545,10€ 

64.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 200,00 182,00€ 225,68€ 

 

65.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

Δ/ΝΣΗ : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΕΡΜΑ, Τ.Κ. 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

65.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

66. ΠΓΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ   

Δ/ΝΣΗ : Τ.Κ. 70012,  ΓΟΡΤΥΝΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

66.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

67.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ :  Τ.Κ. 72300, ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

67.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.700,00 2.419,35€ 3.000,00€ 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

68.ΙΝΣΤ.ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡ.ΦΥΤΩΝ&ΑΜΠΕΛΟΥ 

Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ, 811 00, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

68.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 150,00 175,35€ 217,43€ 

 

 
 
 
69.ΕΛΟΓΑΚ ΕΕΠΓ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΤΑΧ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ, ΠΑΠΠΑΔΟΣ, ΛΕΣΒΟΣ, ΤΚ 811 06  

 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

69.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.500,00 1.753,50€ 2.174,34€ 

69.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 2.000,00 2.030,00€ 2.517,20€ 

 

 

 

Ο προμηθευτής/προμηθευτές με την υποβολή της προσφοράς/προσφορών 

του/των αποδέχεται  τα ανωτέρω. 

Ο προμηθευτής/προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν  τα κατάλληλα 

μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά, 

παράδοση καθώς και την απευθείας από τα πρατήρια προμήθεια καυσίμων. 

Τα καύσιμα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, νερό και φυτικά. 

Τονίζεται ότι ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο 

Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν 

τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

 

Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τις  αρμόδιες επιτροπές των δομών 

του Οργανισμού. 

 

Αντικείμενο των αρμόδιων επιτροπών  θα είναι: 

 Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από 

τον προμηθευτή. 

 Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λπ. 

 Η παραλαβή θα γίνεται με σύνταξη αντίστοιχου εντύπου παραλαβής, όπου θα 

αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία 

πληροφορία για το χορηγούμενο καύσιμο και θα υπογράφεται από τον 

προμηθευτή και την αρμόδια επιτροπή. Ειδικά, στις περιπτώσεις προμήθειας 
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αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης απευθείας από τα Πρατήρια του 

Αναδόχου, το έντυπο παραλαβής θα υπογράφεται από τον πρατηριούχο και 

τον εκάστοτε υπηρεσιακό παράγοντα του Οργανισμού. 

 

Ποιοτικοί έλεγχοι - Δειγματοληψία 

Ο έλεγχος    διακρίνεται σε ποιοτικό και ποσοτικό. 

Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται: 

 Στην παρατήρηση  του χαρακτηριστικού χρώματος για το κάθε είδος 

καυσίμου (π.χ πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό). 

 Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην 

αρμόδια χημική υπηρεσία. Η δειγματοληψία διενεργείται, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή 

οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα. Σε περίπτωση 

διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, η επιτροπή παραλαβής λαμβάνει απ 

ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια χημική υπηρεσία. Η 

δειγματοληψία γίνεται παρουσία του Βυτιοφορέα ή Πρατηριούχου. Ο 

Βυτιοφορέας ή ο Πρατηριούχος αντίστοιχα κατά την ώρα της εκφόρτωσης  

αφού του ζητηθεί υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής ή τον 

εκάστοτε υπηρεσιακό παράγοντα δείγμα του καυσίμου ποσότητας ενός 

λίτρου, το οποίο θα λαμβάνεται, από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την 

διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων.  

 Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής καυσίμων θα πρέπει πέρα από την 

καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογιστεί η 

χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το πετρέλαιο θέρμανσης και 

με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν 

και μετά την παράδοση  (προμέτρηση – επιμέτρηση δεξαμενής). Τα ύψη 

αυτά θα σημειώνονται στο συνοδευτικό παραστατικό της διανομής 

πετρελαίου θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον διαπιστωθεί διαφορά 

μεταξύ της ένδειξης του μετρητή του βυτιοφόρου και της ένδειξης της 

δεξαμενής του καταναλωτή, κατά την ογκομέτρηση της τελευταίας μετά την 

παράδοση, λαμβάνεται πάντα υπόψη η ένδειξη της ογκομετρηθείσας 

δεξαμενής . 

 Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα 

γίνεται από τον Οργανισμό. 

 Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο. 

Επισημαίνεται, ότι οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές καθώς 

προκύπτουν από την εκάστοτε τιμή του είδους, η οποία είναι κυμαινόμενη και 

μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

1.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

 Α.Φ.Μ.  : 

 ΕΔΡΑ  : 

 ΟΔΟΣ : 

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 

 FAX : 

 ΕΜΑΙL : 

ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ………. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ  
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

………………%  

2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

………………%  

3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

………………%  

 

 Ο Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη ανέρχεται στο 24%. 

 Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της Διακήρυξης και δηλώνω ότι το ποσοστό έκπτωσης, που 
προσφέρω, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης 
έκαστου είδους, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους,  ορίζεται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr. 
Πέραν της τιμής που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου 
ποσοστού έκπτωσης καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη δεν έχω, από 
οποιαδήποτε αιτία (αύξηση τιμής, αύξηση φορολογίας ή εισφορών, 
μεταφορικές δαπάνες κ.λπ.), από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μέχρι την 
ολοκλήρωση της σύμβασης. Με την Οικονομική μου Προσφορά δεσμεύομαι 
ότι θα μεταφέρω και θα παραδώσω, όπου μου ζητηθεί, την ποσότητα 
καυσίμου που θα παραγγείλει ο Οργανισμός , εντός 48 ωρών από την 
σχετική ειδοποίηση, σύμφωνα με τα ειδικότερα στοιχεία της παρούσας 
διακήρυξης. Η προσφορά μου ισχύει για 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

http://www.fuelprices.gr/
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση οδός -αριθμός –TK- fax Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

 ΕΥΡΩ. ………………………………. 

ΠΡΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ, 

Τ.Κ. 111 45, ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………ΕΥΡΩ ……….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυώμεθα με την παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως 

μέχρι του ποσού των …………………ΕΥΡΩ (και ολογράφως)……………………………υπέρ 

της Εταιρείας 

…………………………………………………….δ/νση..………………………………Τ.Κ…………, για τη 

συμμετοχή της στο διενεργούμενο Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας, για την ανάθεση 

προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 

αμόλυβδη) για τις ανάγκες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ», 

σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. …/…-…-2016 Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- 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. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 
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3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση οδός -αριθμός –TK- fax Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

 ΕΥΡΩ. ………………………………. 

ΠΡΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ, 

Τ.Κ. 111 45, ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.…ΕΥΡΩ ……….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυώμεθα με την παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ………………… ΕΥΡΩ (και ολογράφως)…………………………υπέρ 

της Εταιρείας………………………………………………..………………………………… 

……………………………………δ/νση..……………Τ.Κ…………, για την καλή εκτέλεση της υπ’ 

αριθμ. ……………………..Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας, για την ανάθεση 

προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 

αμόλυβδη) για τις ανάγκες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ», 

σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. …/…-…-2015 Διακήρυξή σας.  

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο, τις από την παραπάνω αιτία  

 

απορρέουσες υποχρεώσεις της Αναδόχου Εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης ή αν είναι νόμιμη η 

απαίτηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

- Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 

την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 

μας καμία ισχύ. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ): 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Στ… ……… σήμερα την  ............ 2016 μεταξύ: 

Αφενός του  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ» καλούμενος στο 

εξής για συντομία ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ , Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει 

στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής  

ανάπτυξης και Τροφίμων , που εδρεύει στην Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα , Κάτω  

Πατήσια , ΤΚ 111 45 με ΑΦΜ 997604027 , Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και εκπροσωπείται  

νόμιμα από τον κ. Δρ Γεώργιο Καρέτσο υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου του  

Διοικητικού Συμβουλίου του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ».  

 
 και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ........ , με ΑΦΜ της ΔΟΥ , 
που 
εδρεύει στο  ...............  και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 
από τον 
 ................................... , με ΑΔΤ .................. , ΑΤ ........................... , 
Στις  .................  διενεργήθηκε διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές, με βάση τους όρους της υπ'αριθ. Πρωτ.: διακήρυξης, για 
την ανάδειξη χορηγητών Λίτρων Πετρελαίου θέρμανσης ,  Λίτρων Πετρελαίου 
κίνησης  και Λίτρων Βενζίνης Αμόλυβδης όπως αναλυτικά αναφέρονται, κατωτέρω 
(Άρθρο 1 της παρούσας), 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για το χρονικό διάστημα 
από 00-00--2017 μέχρι την 00-00- 2017 και μέχρι εξάντλησης της ποσότητας ή 
προϋπολογισμού του κάθε τμήματος και κατακυρώθηκε στο όνομα της παραπάνω 
εταιρείας, σε ότι αφορά την κατηγορία 
 ................................ , για τις ανάγκες τ ...................... , με την υπ'αριθ. / /
 ................................ απόφαση του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Κατόπιν τούτου ο ανωτέρω, ο οποίος καλείται στο εξής "χορηγητής", αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να χορηγεί, τακτικά και ανελλιπώς, στο αφενός συμβαλλόμενο 
νομικό πρόσωπο τα είδη που θα ζητούνται, σύμφωνα με τους 
αναλυτικούς όρους της υπ' αριθ. Πρωτ ................................ διακήρυξης του ΕΛΓΟ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ και με τους ακόλουθους ειδικούς όρους: 
 
Άρθρο 1ο - Ποσότητα 
Ο αφετέρου συμβαλλόμενος χορηγητής υποχρεούται να προμηθεύει το αφενός 
συμβαλλόμενο με [θα αναγράφεται 
το καύσιμο για το οποίο έχει λάβει χώρα η κατακύρωση], για ποσότητα ίση με
 ....................................................................................................................... Λίτ
ρα [η εκάστοτε αιτούμενη 
τμηματικώς ποσότητα]. 
 
Άρθρο 2ο - Ποιότητα-προδιαγραφές 
Η ποιότητα των διαφόρων καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ποιοτικές 
προδιαγραφές των Κρατικών διυλιστηρίων και του Γ.Χ. του Κράτους. 
Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να ζητούν 
χημικές αναλύσεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό 
προμήθεια καυσίμων. 
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Άρθρο 3ο - Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών του ΕΛΓΟ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας μέχρι και ένα χρόνο και 
μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας ή του προϋπολογισμού της , με ευθύνη, μέριμνα 
και δαπάνη του προμηθευτή, στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες 
λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση, για τα 
καύσιμα θέρμανσης. 

Άρθρο 4ο - Τιμή 
Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά, ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, στον νομό που ανήκει 
κάθε δομή, την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε 
άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του, με ποσοστό έκπτωσης, όπως παρακάτω: 
Ανάλογα με το προμηθευόμενο καύσιμο : 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΛΙΑΝΙΚΗ), 
• % ( τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής). 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ), 
• % ( τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής) για το πετρέλαιο 
κίνησης. 
• % ( τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής) για την αμόλυβδη 
βενζίνη. 
Η νόμιμα διαμορφούμενη ημερήσια μέση τιμή λαμβάνεται αποκλειστικά από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για τον κάθε νομό που ανήκει η Δομή του Οργανισμού. 
Στην περίπτωση που θα ισχύσει αγορανομική τιμή λιανικής πωλήσεως, η ανωτέρω 
έκπτωση θα υπολογίζεται επί της τιμής αυτής. 
Η ενδεικτικά προϋπολογιζόμενη, με τη διακήρυξη, συνολική δαπάνη προμήθειας για 
τα καύσιμα .............................................................................................................................................. , 
για τις ανάγκες τ ..................... , όπως έχει προκύψει βάσει της μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης, που προέκυψε από τη μέση τιμή λιανικής πώλησης καυσίμων ανά νομό, 
βάση του εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου & Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & 
Εποπτείας της Αγοράς, Δ/νση Πολιτικής Ενημέρωσης Καταναλωτή, Τμήμα 
Παρατηρητηρίων Τιμών & Τιμοληψιών διαμορφώθηκε από τους επίσημους 
τιμοκαταλόγους των Εταιρειών Καυσίμων, κατά το χρόνο σύνταξης της διακήρυξης, 
ανέρχεται στο ποσό των 
 ....................... €. 
Άρθρο 5ο - Κρατήσεις 
α) Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το 
Νόμο κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94. 

β) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016 «(...)«Για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συιιβάσεις υπάγονται στον παρόντα νόμο, 
ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και 
ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την 
έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης». αντίστοιχα και το χαρτόσημο 20% και ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου 3% 

Άρθρο 6ο – Πληρωμή 

Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται 

απαραίτητα στη διακήρυξη Άρθρο 14ο του Κεφαλαίου Γ. 
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Η τιμή πληρωμής των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων καυσίμων, από τους 
παραλήπτες, θα γίνεται, με χρηματικά εντάλματα πληρωμής, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την παραλαβή και βεβαίωση ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο 
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 

στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016)  και ειδικότερα : 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  από την αρμόδια επιτροπή για το τμήμα που 

αφορά η πληρωμή . 

β)  Παραστατικά του αναδόχου. 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το παραστατικό δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Η ταμειακή υπηρεσία του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία . 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) . 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 
 
Άρθρο 7ο - Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των 
υπηρεσιών ή του προμηθευτή αν πρόκειται για καύσιμα κίνησης των αυτοκινήτων 
του αφενός συμβαλλομένου. 
Ο χορηγητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί ανελλιπώς και κανονικά τις 
ζητούμενες, ποσότητες καυσίμων. Περιορισμός των ζητούμενων για παράδοση 
ποσοτήτων καυσίμων μπορεί να εφαρμοστεί μόνον σε αδυναμία που οφείλεται σε 
ανάλογο περιορισμό των παραδιδόμενων από τα διυλιστήρια ποσοτήτων καυσίμων 
προς τον χορηγητή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποχρεώνεται ο χορηγητής στην 
κανονική παράδοση των ζητούμενων κάθε φορά ποσοτήτων καυσίμων. 
Σε περίπτωση αναστολής ή περιορισμού των χορηγούμενων ποσοτήτων καυσίμων, 
από τον χορηγητή, που δεν δικαιολογείται, το αφενός συμβαλλόμενο μπορεί να 
προμηθευτεί τις ποσότητες που έχουν ανάγκη, στις νόμιμες τιμές, από άλλα 
πρατήρια και ο χορηγητής θα βαρύνεται με την έκπτωση, που έχει προσφέρει. 
Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, η ανάλυση των δειγμάτων καυσίμων, που θα 
ληφθούν, θα γίνεται από τη Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων, κατά τα ισχύοντα. 
 
Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - Εγγύηση 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 
συμβάσεως αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα 
επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή 
ρήτρες. 
Ο χορηγητής εγγυείται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα 
με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των 
επίσημων Κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ 
και είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Για κάθε παράβαση 
των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αντικατάσταση των 
ποσοτήτων που προμήθευσε, με δικά του έξοδα. 
Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως αυτής, ο χορηγητής 
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κατέθεσε την υπ'αριθμ.. Εγγυητική επιστολή του ( ) Καταστήματο………………….., 
 της Τράπεζας, ποσού €, υπέρ  [θα αναγραφεί η επωνυμία του αφενός 
συμβαλλόμενου νομικού προσώπου]. 
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί, στον χορηγητή, μετά την πλήρη και κανονική 
εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. 
 
 
Άρθρο 9ο - Διάρκεια της συμβάσεως 
Η διάρκεια της συμβάσεως αυτής, ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της και για ένα χρόνο και μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας ή του 
προϋπολογισμού κάθε τμήματος  . 
Η εποπτεία εφαρμογής της συμβάσεως αυτής ανήκει στο αφενός συμβαλλόμενο. 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 
διαφορά, που θα προκύψει μεταξύ του αφενός συμβαλλομένου νομικού προσώπου 
και του προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα στα  
αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 
δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 
διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στην υπ' αριθμ. Πρωτ
 ........................................................................................................................ δια
κήρυξη και την έγγραφη 
προσφορά του αναδόχου. 
Για βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία, αφού 
αναγνώστηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δύο όμοια 
πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΕΕΣ 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 

που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης  

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:  

URL της ΕΕ  

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

(π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)  

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία:  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ  

Χώρα:  

Ελλάδα  

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

Τίτλος:  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Σύντομη περιγραφή:  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-CPV 09135100-5, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ -CPV 09134100-8 KAI ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV 09132100-4) ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ  

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):  

21718/29-05-2017  

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία:  

Οδός και αριθμός:  
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Ταχ. κωδ.:  

Πόλη:  

Χώρα:  

---  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

Ηλ. ταχ/μείο:  

Τηλέφωνο:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:  

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:  

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, 

εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

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

Ναι Όχι  

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;  

Ναι Όχι  

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων;  

s  

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 

ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία  

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];  

Ναι Όχι       

 Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI.  

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να 

αναφέρετε:  

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση 

και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:  

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  

Ναι Όχι  

 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
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δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν;  

Ναι Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:  

 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 

άλλους;  

Ναι Όχι  

 Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.  

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία προμήθειας:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:  

 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1  

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

Ναι Όχι  

 Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς 
και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις 

ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα 

μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.  
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

 (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).  

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;  

Ναι Όχι  

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων:  

 Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 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; 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).  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  

Αιτιολογία  

Ο οποίος έχει καταδικαστεί  

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού.  

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Διαφθορά  
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για διαφθορά με 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; 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 στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος 

αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της 

αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  

Αιτιολογία  

Ο οποίος έχει καταδικαστεί  

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού.  

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Απάτη  

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για απάτη με 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; 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).  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  

Αιτιολογία  

Ο οποίος έχει καταδικαστεί  

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού.  

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  
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URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες  

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες με 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; 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.  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  

Αιτιολογία  

Ο οποίος έχει καταδικαστεί  

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού.  

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας  

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας με 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; 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).  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  

Αιτιολογία  

Ο οποίος έχει καταδικαστεί  
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού.  

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 

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; 

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 απάντησή σας Ναι Όχι  

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  

Αιτιολογία  

Ο οποίος έχει καταδικαστεί  

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού.  

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού  

Καταβολή φόρων  

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης;  



 
 

76 
 

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος  

---  

Ενεχόμενο ποσό  

---  

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; Ναι Όχι  

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, 

η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι Όχι  

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού  

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν  

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος 

όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 

άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος  

---  

Ενεχόμενο ποσό  

---  

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; Ναι Όχι  

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, 

η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι Όχι  

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού  

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν  

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα  

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού  

Πτώχευση  

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση.  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Αφερεγγυότητα  

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης 

δραστηριοτήτων;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση.  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  
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Κωδικός  

Εκδότης  

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας  

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση.  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή  

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση.  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
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παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση.  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού  

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος  

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 

περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προμήθειας.  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης  

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 

ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης  

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο 

εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις  

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 

απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της 

παρούσας διαδικασίας  

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι  

Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής  

Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Λήξη  

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους 

κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός 

φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών 

στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:  
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Η απάντησή σας Ναι Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι Όχι  

URL  

Κωδικός  

Εκδότης  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 

κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):  

Ημερομηνία  

Τόπος  

Υπογραφή  
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