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Έχοντας υπ’ όψιν:  

1. τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
1.1 Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98). 
1.2 Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), όπως ισχύουν. 
1.3 Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄-73), όπως ισχύουν. 

1.4 Του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως ισχύουν. 
1.5 Του Π.Δ. 178/2014 (Α' 281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως 

ισχύουν. 
1.6 Του Π.Δ. 7/2017 (Α' 14) «Αναδιάταξη Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία 

περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 
1.7 Του άρθρου 1 του Π.Δ. 86/2018 (Α΄159) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη». 
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1.8 Του Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

1.9 Του Β.Δ. της 15/05/1959 «Κανονισμός Οικονομικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής», ο 
οποίος διατηρείται σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 4 του ν. 1481/1984 και 
άρθρο 29 του ν. 2800/2000 (Α' 151). 

1.10 Του Ν. 2676/1999 (Α' 1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

1.11 Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α' 141), όπως ισχύουν. 
1.12 Του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85), όπως ισχύουν. 
1.13 Του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 (Α' 184) «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση 

θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 
1.14 Του άρθρου 24 και 65 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν. 

1.15 Του Ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

1.16 Του Ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105). 

1.17 Του Ν. 2286/95 (Α΄-19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

1.18 Του Ν. 2690/1999 (Α΄-45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν. 

1.19 Του 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» (Α΄-112) όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

1.20 Του 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 (!76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ηςΔεκεμβρίου 2007 (L 335)» 
(Α΄-173), όπως ισχύει. 

1.21 Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων» (Α΄-267). 

1.22 Του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
(Α΄-248), όπως ισχύουν. 

1.23 Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄-266). 

1.24 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» (Α΄-204). 

1.25 Του άρθρου 9 Ν. 4332 (Α΄-76 /9 Ιουλίου 2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους 
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-
μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες 
χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις 
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προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή 
εργασία και άλλες διατάξεις». 

1.26 Του άρθρου 35 Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» (Α΄-52), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

1.27 Των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄-
90). 

1.28 Του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» (Α΄-107). 

1.29 Των άρθρων 1 έως 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄- 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄-74). 

1.30 Του Ν. 4172/13 (Α΄-167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

1.31 Του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

1.32 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Α΄-147) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»  
(Α΄-171).   

1.33 Του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄-29). 

1.34 Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄-226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», όπως ισχύει. 

1.35 Του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.36 Των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 81 και 82 του Ν. 4375/16 «Οργάνωση και 
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-51). 

1.37 Του Π.Δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α'-241). 

1.38 Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων» (Α΄-213). 

1.39 Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄-194), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

1.40 Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (A΄-141). 

1.41 Του Π.Δ. 24/2015 (A΄-20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων». 
1.42 Του Π.Δ. 82/1996 (Α΄-66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 

1.43 Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμοί Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄-116). 
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1.44 Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία του Υπουργείου 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 

1.45 Του Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως από τους Διατάκτες» (Α΄- 145) 
1.46 Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής 

Δαπανών   στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη) – Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού». (Α΄-235). 

1.47 Το π.δ. 83/2019 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» Α΄ 121. 

1.48 Του ν. 4622/2019 « Επιτελικό Κράτος : Οργανωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης , των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης » ( Α΄ 
133) . 

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

1.50 Του Ν. 4651/2019 «Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020». 
 

2. Τις αποφάσεις: 
 

2.1 Υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ από 15-11-2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β΄-
1590). 

2.2 Υπ’ αριθ. Π1/2380 από 18.12.2012 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής 
Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(Β΄-3400). 

2.3 Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/485 από 14-04-2020 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα»( Β΄ 1362). 

2.4 Την  υπ’αρίθμ. 2/6509/ΔΠΓΚ/07-02-2020 Απόφαση του κ. Υφυπουργού Οικονομικών « 
Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 
προϋπολογισμού”(Β΄3240)» ( Β΄ 375)  

2.5 Την υπ’ αριθ. 8045/8/1 από 30-03-2020 Απόφαση κ Υπουργού και Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα, οι Υπηρεσίες των οποίων λειτουργούν ως Ειδικού Φορείς»( Β΄ 1206). 

2.6 Την υπ’αρίθμ. 8045/8/1-α από 30-03-2020 Απόφαση κ. Υπουργού και Υφυπουργού 
Προστασίας Του Πολίτη « Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, 
υποκείμενων η υπαγόμενων στην Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, κατά το άρθρο 6. Παρ.2 εδάφιο δ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.» 
(Β1206) . 

 
3. Το υπ’αρίθμ. 6601 από 13-12-2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων με θέμα «Διευκρινίσεις επί ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν σε 
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διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υγρών καυσίμων / λιπαντικών» 
με Α.Δ.Α. : ΡΨΦΝΟΞΤΒ-ΛΟΧ. 

4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής, εύρυθμης και έγκαιρης εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 1047-201-2100100 « Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ηρακλείου ». 

5. Την υπ’ αριθ. 1744/20/1526415 από 17-07-2020  Απόφαση έγκρισης ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2021 στον αναλυτικό λογαριασμό εξόδων 
2410302001 αγορές καυσίμων θέρμανσης, της Διεύθυνσης Υποστήριξης του Α.Ε.Α.  

6. Την υπ’ αριθ. 1744/20/1526380 από 17-07-2020  Απόφαση έγκρισης ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2021 στον αναλυτικό λογαριασμό εξόδων 
2410301001 αγορές καυσίμων κίνησης, της Διεύθυνσης Υποστήριξης του Α.Ε.Α.  

7. Την υπ’αρίθμ. 1744/20/2360410 από 29-10-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
του Α.Ε.Α. , περί εν μέρει ανάκλησης της ανωτέρω υπ’αρίθμ. 1744/20/1526380 από 17-
07-2020 απόφασης . 

8. Την ανάγκη με αιτιολογία: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) και 
πετρελαίου ντίζελ κίνησης (cpv: 09134100-8) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ηρακλείου έτους 2021 . 

9. Την ανάγκη με αιτιολογία : προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (cpv: 09135100-5) για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έτους 2021 . 

10. Το από 21-11-2020 Πρακτικό κλήρωσης επιτροπής. 
11. Την υπ’ αριθ. 8055/1/20-α από 21-11-2020 Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Ηρακλείου που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού. 

12. Την υπ’ αριθ. 8055/1/20-β΄ από 21-11-2020 Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ηρακλείου που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής ενστάσεων και 
προσφυγών. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
 

1. Προκηρύσσουμε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε νόμιμα 
διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 
(cpv: 09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ κίνησης (cpv: 09134100-8) για  τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έτους 2021 και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ( cpv: 
09135100-5) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έτους 2021, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης αφορά το  
έτος 2021 .  

 
 
2. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 
Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου 
Αγίου Αρτεμίου 1, Τ.Κ. 71601 
Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 

08 Δεκεμβρίου 2020 Τρίτη 12:00 
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β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας. 

γ. Η αποσφράγιση των εμπροθέσμως κατατεθησόμενων προσφορών γίνεται δημόσια, 
όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον εκατό είκοσι (120) ημέρες. 
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β. Ενώσεις 
παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ. Συνεταιρισμοί και δ. Κοινοπραξίες παρόχων. Οι 
ενώσεις και οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν 
συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί 
να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 
περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των τμημάτων 
(ομάδων), (ολική προσφορά) ή για όποιο ή όποια τμήματα (ομάδες) επιθυμούν (μερική 
προσφορά). Πάντως σε κάθε περίπτωση το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο 
ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης (%) επί της νομίμως διαμορφούμενης κάθε φορά  μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης ανά είδος στην αγορά. 

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

α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

στ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ζ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 
7. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται να 

την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει την σχετική διαδικασία, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους 
συμμετέχοντες. 

8. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους παρόχους συμπληρωματικές 
πληροφορίες, αυτές θα δίνονται από τον Υ/Α΄ ΠΡΟΒΙΔΑ Στυλιανό και τον Αρχ/κα ΒΕΡΔΙΑΚΗ 
Εμμανουήλ του Γραφείου Μερικής Διαχείρισης της Υπηρεσίας μας στο τηλέφωνο  2810-274131, 
κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας των γραφείων (Δευτέρα – Παρασκευή από 08:30 έως 
14:30). 

 
 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 

Περιγραφή Προμήθειας: 
Η προμήθεια αφορά το έτος 2021 και περιλαμβάνει : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 
09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ κίνησης (cpv: 09134100-8) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ηρακλείου έτους 2021 και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (cpv: 09135100-5) για 
τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έτους 2021 . 
 
 
Χρονική Διάρκεια Προμήθειας:    Η προμήθεια αφορά το χρονικό διάστημα του έτους 2021.  
 
 
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη:   Εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατό οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά  
(72.108,30€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 
 
ΤΜΗΜΑ (ομάδα) Α : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) για τις ανάγκες του 
Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού Ηρακλείου με έδρα τις Μοίρες Ηρακλείου  
 
ΤΜΗΜΑ 
(ομάδα)  
Α  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης  

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 4.200 1,464 4.958,71 6.148,80 247,94 ευρώ 

 
ΤΜΗΜΑ (ομάδα) Β : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) για τις ανάγκες του 
Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς Ηρακλείου με έδρα τους Αγίους Δέκα 
Ηρακλείου  
ΤΜΗΜΑ
(ομάδα) 

Β 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 2.000 1.464 2.361,29 2.928,00 118,06 ευρώ 
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ΤΜΗΜΑ (ομάδα)  Γ : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ 
κίνησης (cpv: 09134100-8) για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων Ηρακλείου 
με έδρα τον Πύργο Ηρακλείου.  
ΤΜΗΜΑ
(ομάδα)  
Γ  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 1.500 1,464 1.770,97 2.196,00 88,55 

 Πετρέλαιο 
ντίζελ 
κίνησης  

09134100-8 4.000 1,169 3.770,97 4.676,00 188,55 

     5.541,94 6.872,00 277,10 ευρώ 

 
ΤΜΗΜΑ (ομάδα) Δ : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ 
κίνησης (cpv: 09134100-8) για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου Ηρακλείου 
με έδρα τον Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου.  
ΤΜΗΜΑ 
(ομάδα)  
Δ 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 5.500 1,464 6.493,55 8.052,00 324,68 

 Πετρέλαιο 
ντίζελ 
κίνησης  

09134100-8 10.000 1,169 9.427,42 11.690,00 471,37 

     15.920,97 19.742,00 796,05 ευρώ 

 
ΤΜΗΜΑ (ομάδα) Ε : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ 
κίνησης (cpv: 09134100-8) για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου Ηρακλείου με 
έδρα την Άνω Βιάννο Ηρακλείου.  
ΤΜΗΜΑ 
(ομάδα)  
Ε 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 4.500 1,464 5.312,90 6.588,00 265,65 

 Πετρέλαιο 
ντίζελ 
κίνησης 

09134100-8 5.500 1,169 5.185,08 6.429,50 259,25 

     10.497,98 13.017,50 524,90ευρώ 
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ΤΜΗΜΑ (ομάδα) ΣΤ : Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  (cpv: 09135100-5) για τις ανάγκες: 
1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τόπος παράδοσης καυσίμου: Αγίου Αρτεμίου 1 Νέα Αλικαρνασσός)  
2) Α.Τ.ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                                   (τόπος παράδοσης καυσίμου : Πύργος Ηρακλείου) 
3) Β  ́Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ                                 (τόπος παράδοσης καυσίμου : Άγιος Μύρωνας Ηρακλείου)   
4) Α.Τ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ                            (τόπος παράδοσης καυσίμου : Αρκαλοχώρι Ηρακλείου) 
5) Α.Τ. ΒΙΑΝΝΟΥ                                           (τόπος παράδοσης καυσίμου : Άνω Βιάννος Ηρακλείου)  
6) Α.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ                                    (τόπος παράδοσης καυσίμου : Καστέλλι Ηρακλείου)   
 

ΤΜΗΜΑ 
(ομάδα)  
ΣΤ 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανικ
ή Τιμή 
με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

09135100-5 30.000 0,780 18.870,97 23.400,00 943,55 
ευρώ  

 
                                                            
Χρονική διάρκεια προμήθειας  Έτος 2021 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 72.108,30€ 
Προϋπολογισμός που βαρύνει  Τακτικός προϋπολογισμός έτους 2021 

Α.Λ.Ε.  C2410301001 και  C2410302001 
C.P.V  09132100-4 , 09134100-8 , 09135100-5 
Φορέας – Ειδικός Φορέας  1047-201-2100100 Διεύθυνση Αστυνομίας 

Ηρακλείου  

Σύνολο Κρατήσεων  Η δαπάνη βαρύνεται με κρατήσεις :  
5,44% (ήτοι υπέρ Τ.Π.Α.Σ. 2,72% και υπέρ 
Μ.Τ.Σ. 2,72%,),  
2% επί των ανωτέρω κρατήσεων για τέλη 
χαρτοσήμου,  
0,07%  υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. , 
0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π,  
3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.Δ.Σ.  και Α.Ε.Ε.Π,  
για τέλη χαρτοσήμου και 
20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α..  
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή  

Φόρος Εισοδήματος  Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος (1% επί 
της καθαρής αξίας των τιμολογίων), ο οποίος 
βαρύνει τον προμηθευτή . 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στην Ελληνική γλώσσα, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη. 

1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). 
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
1.3.3. Ο αριθμός της προκήρυξης. 
1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
1.4.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 

της προσφοράς δικαιολογητικά αριθ. 92 του Ν.4412/2016 και στοιχεία. 
1.4.2. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (σχετ.: αρθ.93 του Ν4412/2016). 

1.4.3. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς,  πλην της 
οικονομικής, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.  

1.4.4. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινής αποκλεισμού, τοποθετούνται σε 
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Ø Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων 

(ομάδων), (ολική προσφορά) ή για όποιο ή όποια τμήματα (ομάδες) επιθυμούν 
(μερική προσφορά) σύμφωνα με τους  πίνακες του παρατηρήματος Ε΄ χρησιμοποιώντας 
το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.  Πάντως σε κάθε περίπτωση το κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης (%) επί της 
νομίμως διαμορφούμενης κάθε φορά  μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής,  
ανά είδος στην αγορά, όπως αυτή (η τιμή) διαμορφώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης 
Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου  του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων). 

1.4.5. Οι επιμέρους φάκελοι των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα» αναφέροντας ρητά σε σχετική δήλωσή του όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας (σχετ.: αρθ.257 του Ν.4412/2016). Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
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εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει τη τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της 
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. (σχετ.: αρθ. 100 του Ν4412/2016) . 

· Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη προκήρυξη. 

· Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, 
ως εκπρόθεσμες . 

1.7.1. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία . 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δύναται να αποσφραγιστούν είτε την ίδια ημέρα σε 
συνέχεια της διαδικασίας είτε σε άλλη ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την επιτροπή 
(σχετ.: αρθ.100, 117 του Ν.4412/2016),  μόνο για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών του (σχετ.: αρθ.93,94 
του Ν.4412/2016) 

1.7.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 

1.7.3. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και της έκπτωσης που 
προσφέρθηκε. 

1.8. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

1.9. Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από 
αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

1.9.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
1.9.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Μετά την παραλαβή των τεχνικο-οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, έπονται τα παρακάτω στάδια : 
Ι. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών:  Αρχικώς η 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις  δικαιολογητικά του N. 4412/2016 που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες 
παραγράφους των γενικών όρων της διακήρυξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν 
αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές και εν συνεχεία γνωμοδοτεί ποιες από αυτές (κατ’ αρχήν 
αποδεκτές προσφορές) είναι και τεχνικά αποδεκτές. 
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ΙΙ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών (δύναται να διενεργηθεί είτε την ίδια ημέρα του 
διαγωνισμού είτε σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα): Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
του παραπάνω σταδίου, η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση 
του οικονομικού μέρους των αποδεκτών (κατ’ αρχήν και τεχνικά) προσφορών. 

ΙΙΙ. Αξιολόγηση προσφορών και ανάδειξη μειοδότη: Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές με βάση το άρθρο 
100 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να αναδείξει αυτόν στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

1.10. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για την προμήθεια υγρών καυσίμων του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ παρούσας προκήρυξης, άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

2. ΤΙΜΕΣ 
 

2.1. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της εκατό στη μέση λιανική τιμή, θα αναγράφεται 
αριθμητικώς και ολογράφως.  Στις ισχύουσες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη η 
οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της σύμβασης.  Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης 
τιμής θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  Προσφορά για τα τμήματα 
(ομάδες) Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄  που θα ορίζει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης στην αμόλυβδη 
βενζίνη 95 και διαφορετικό στο πετρέλαιο κίνησης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

2.2. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής και δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή 
αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα 
τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης .   

2.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση της προσφερόμενης έκπτωσης επί της μέσης τιμής, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

2.4. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους 
για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου. 

2.5.  Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στη διαμορφούμενη για έκαστο είδος μέση 
λιανική τιμή της περιοχής, του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παρατηρητήριο 
τιμών υγρών καυσίμων).  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (  π.χ παύση ανάρτησης 
στην σχετική ιστοσελίδα καθημερινού δελτίου τιμών) δεν είναι εφικτή η εξακρίβωση της 
μέσης λιανικής τιμής από το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παρατηρητήριο τιμών υγρών 
καυσίμων), τότε αυτή ( η τιμή) θα λαμβάνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου .  

2.6. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.   
 
 
 
 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΒΙΑ 

 
3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα προς προμήθεια είδη, μέσα στα χρονικά όρια και 

με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
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3.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας,  η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο,  ο 
οποίος αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν 
την ανωτέρα βία σε ένα 5ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω της οποίας (ανωτέρα 
βία) ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν 
έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν 
από αυτή. 
 
 
 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

4.1.  Η τιμολόγηση για τα υγρά καύσιμα κίνησης θα πραγματοποιείται μηνιαίως. Η 
τιμολόγηση για τα υγρά καύσιμα θέρμανσης θα πραγματοποιείται κάθε φορά που θα 
λαμβάνει χώρα παράδοση. Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από 
την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού / Δ/νση Ελέγχου Εκκαθάρισης 
και Πληρωμής Δαπανών.  Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων στον ανάδοχο θα γίνει μετά την 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή 
Παραλαβής μετά την παράδοση των καυσίμων εκ μέρους του προμηθευτή με την προσκόμιση 
τιμολογίου πώλησης το οποίο θα συνοδεύεται με μέριμνα του προμηθευτή από το εκάστοτε 
δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & 
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων), το οποίο θα πιστοποιεί τη μέση λιανική τιμή. 

4.2. Τον ανάδοχο βαρύνει ο φόρος εισοδήματος που αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄ 
της παρούσας προκήρυξης καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων .           
 

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

5.1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

5.2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1 τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων 
(1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ (σχετ. αρθ.35 Ν.3377/2005).  
 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

6.1 Ο - ΟΙ προμηθευτής-ες των ομάδων Α΄, Β΄, Γ΄ , Δ΄ και Ε΄  (υγρά καύσιμα κίνησης) 
υποχρεούται να εφοδιάζει τμηματικά με τις αναγκαίες ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου που 
θα ζητηθεί έως των αναγραφόμενων στο παράρτημα Α΄ της παρούσας ποσών, τα οχήματα των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών από το πρατήριο-α υγρών καυσίμων. Ο προμηθευτής θα εκδίδει ένα 
μηνιαίο συνολικό τιμολόγιο (ανά Υπηρεσία) στο τέλος εκάστου μηνός ή όποτε του ζητηθεί, το 
οποίο θα συνοδεύεται από τα ανάλογα δελτία αποστολής (μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων) ή 
άλλα παρόμοια νόμιμα παραστατικά τα οποία θα εκδίδονται κάθε φορά που υπηρεσιακό όχημα 
εφοδιάζεται με καύσιμα και θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων απαραιτήτων στοιχείων, τα 
κάτωθι: 

· Τον τίτλο της αστυνομικής υπηρεσίας που ανήκει το όχημα και τον υπηρεσιακό 
αριθμό κυκλοφορίας του (Ε.Α). 

· Την ημερομηνία και ώρα χορήγησης των καυσίμων. 
· Το είδος καυσίμου. 
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· Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του αστυνομικού που παραλαμβάνει τα 
καύσιμα. 

· Την ένδειξη χιλιομέτρηση του οχήματος. 
6.2 Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της εν λόγω 

προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με διαταγή 
του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή θα υποβάλλει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής 
παραληφθείσης προμήθειας, για τη διαδικασία πληρωμής του αναδόχου. 

6.3  Η παράδοση των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης θα πραγματοποιείται 
τμηματικά στα πρατήρια του προμηθευτή που θα υποδειχθούν από αυτόν και σε κάθε περίπτωση 
ανάλογα με τις ανάγκες της προμηθευόμενης υπηρεσίας. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται 
με ευθύνη των αναδόχων. 

6.4 Ο  προμηθευτής της ομάδας ΣΤ΄ (πετρέλαιο θέρμανσης) υποχρεούται να εφοδιάζει με 
τις αναγκαίες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα ζητηθούν έως του αναγραφόμενου στο 
παράρτημα Α΄ της παρούσας ποσού, τις δεξαμενές των Υπηρεσιών. Ο προμηθευτής θα εκδίδει 
ένα τιμολόγιο ανά Υπηρεσία κάθε φορά που θα λαμβάνει χώρα παράδοση ή δελτίο αποστολής 
και έπειτα τιμολόγιο. Οι παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στις δεξαμενές των Υπηρεσιών 
της ομάδας ΣΤ΄ , θα πραγματοποιείται με μέσα και έξοδα του προμηθευτή .   

6.5 Οι ποσότητες κατά είδος των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης διαμορφώνονται 
ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε Υπηρεσίας, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα μέση 
λιανική τιμή του είδους και την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία . Σε περίπτωση που οι 
ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια ολόκληρης της ποσότητας, ο προμηθευτής δεν 
δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση .  

6.6 Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός 
των ποσοτήτων καυσίμων που θα απαιτηθούν, λόγω της φύσεως των Δράσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του έκτακτου χαρακτήρα αυτών. 
 

7. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 

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

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

8.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

· Την κατηγορία και περιγραφή της προμήθειας. 
·  Την έκταση αυτής. 
·  Την τιμή ( ποσοστό έκπτωσης). 
·  Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η προμήθεια. 
·  Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 

και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 
·  Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
8.2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει , για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.). 

8.3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε εγκατεστημένο στην Ε.Ε. προμηθευτή ή σε προμηθευτή 
τρίτης χώρας η ανακοίνωση κατακύρωσης απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν 
υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται με κάθε πρόσφορο μέσο στο συγκεκριμένο 
προμηθευτή. 
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8.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση εντός της νόμιμης ταχθείσας προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
Αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

8.5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές 
διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επίπτωση για 
το Δημόσιο. 

8.6. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή σύμπραξη που 
υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. 
Σημειώνεται ότι οι κοινοπραξίες ή συμπράξεις δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, ωστόσο η επιλεγείσα κοινοπραξία ή 
σύμπραξη δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο. 

 
 

9. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
 

9.1  Η ανάδειξη προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σύγκρισης των κατατιθέμενων 
προσφορών των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, βάσει των οποίων θα προκύψει η μεγαλύτερη 
πάγια έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής των υπό προμήθεια καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης . 

9.2 Στον διενεργούμενο διαγωνισμό, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης δεν έχει υποβάλλει στην οικονομική του προσφορά ένα ή 
περισσότερα στοιχεία από αυτά που προβλέπονται από την παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή που προσφέρει το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Σε περίπτωση που και 
αυτός δεν έχει υποβάλλει στην οικονομική του προσφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία από αυτά 
που προβλέπονται από την παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με το αμέσως 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν 
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 
περισσότερα από τα στοιχεία, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 

10. ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

10.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, και την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

10.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης προμήθειας και 
τουλάχιστον τα εξής: 

· τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
· τα συμβαλλόμενα μέρη. 
· την περιγραφή της προμήθειας αυτής. 
· το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής. 
· τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούμενης παρεχόμενης υπηρεσίας. 
· τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης παροχής υπηρεσίας. 
· τις τυχόν υπάρχουσες εγγυήσεις. 
· τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
· τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν 

διαφορές. 
· τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
10.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
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10.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

10.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι τελέστηκε όταν: 
α. ολοκληρώθηκε η προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης  και στην ποιότητα που 

περιγράφεται στην σύμβαση. 
β. παραλήφθηκε οριστικά η ποσότητα. 
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι τυχόν υπάρχουσες σχετικές εγγυήσεις και τα 
προβλεπόμενα από την σύμβαση. 

 
 

 
11. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
11.1.  Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα 

διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο . 
11.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην 

εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, υπάγεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

12.1. Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την 
προμήθεια, πριν την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου, θα υποστεί απομείωση του 
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με τα ισχύοντα από την νομοθεσία πλαίσια και υποχρεούται 
στην καταβολή ποινικής ρήτρας . 
 

			13.  ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  (άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.) 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο)  ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)  
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 
13.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση (άρθρο 73 παρ. 1 εδ. 

α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017) για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  

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

β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται στο άρθρο 3  της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
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της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011,  για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017). 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού 
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 
13.2  Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο 
εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα θα 
περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 
ν. 4412/2016). 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα,  μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. (άρθρο 73 παρ. 2 
περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017). 

 
13.3  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  

οικονομικός φορέας εάν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

 
13.4  Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,  είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία,  σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις . 

  
   13.5  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. Ενστάσεις 
κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

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

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

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

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

14. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του διαγωνισμού, 
δηλαδή για το σύνολο των Τμημάτων  (ομάδων) (ολική προσφορά) ή για οποιαδήποτε Τμήματα 
(ομάδα-ες) επιθυμούν (μερική προσφορά). Πάντως σε κάθε περίπτωση το κριτήριο κατακύρωσης 
θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης (%) επί της μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης ανά είδος. Προσφορά η οποία θα αναφέρεται μόνο σε ένα είδος καυσίμου των ομάδων 
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Γ΄ , Δ΄ και Ε΄   ( π.χ μόνο για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων ή μόνο για πετρέλαιο κίνησης) θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

15. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης .    

16. Για λόγους Δημοσίου συμφέροντος , προκειμένου ο ανεφοδιασμός των οχημάτων με 
υγρά καύσιμα κίνησης (ομάδες Α,Β,Γ,Δ και Ε) να μη συνεπάγεται δυσανάλογη σπατάλη 
οικονομικών και διοικητικών πόρων και παραγωγικού χρόνου και προκειμένου να   αποφευχθούν 
Υπηρεσιακές δυσλειτουργίες, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίνει τα καύσιμα στα οχήματα 
των Υπηρεσιών των ομάδων Α,Β,Γ,Δ,  και Ε (για όποια-ες εξ αυτών κατέθεσε προσφορά)  σε 
πρατήριο εντός των ορίων της εδαφικής αρμοδιότητας έκαστης Υπηρεσίας και πάντως όχι σε 
σημείο που να απέχει περισσότερα από δεκαπέντε (15) χιλιόμετρα από την έδρα της κάθε 
Υπηρεσίας – ομάδας .   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται 

να υποβάλλουν , επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής : 
 

         Α.1 Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με 
το άρθρο 79 παρ.4 του Ν. 4412/2016 όπως εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της παρούσας, 
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και 
αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πληροί τις 
προϋποθέσεις της παρ. 2 του ανωτέρου άρθρου. 

Το ΤΕΥΔ δύναται να αποσταλεί από την αναθέτουσα αρχή σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική 
μορφή (αρχείο τύπου XML),  σε έκαστο ενδιαφερόμενο, κατόπιν υποβολής αιτήματος στην 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e.verdiakis@astynomia.gr.   
 

Α.2 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα , όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών ( όπως καταστατικά , 
πιστοποιητικά μεταβολών ,  αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.  κ.λ.π.)  ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα θα συνοδεύονται απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού, από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου (ή άλλου προσώπου που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με 
την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο), ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 
τους .  

Α.3 Φωτοαντίγραφο αδείας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

 
 

 
Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Γ.1 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από το διαγωνισμό. 
Γ.2 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) διατίθεται προς τους 

οικονομικούς φορείς σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 
www.eaadhsy.gr & www.hsppa.gr. 

Γ.3 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο υπογράφει το ίδιο ΤΕΥΔ. 

Γ.4 Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφο εκ 
του πρωτοτύπου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή . 
 

 
 

http://www.eaadhsy.gr/
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Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός πέντε (5) ημερών (λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν,  με 
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2672 /1998 (Α-290), οφείλει να 
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά: (Δικαιολογητικά των άρθρων 
73, 74, 80 Ν.4412/2016) 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου,  πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016). 

Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα μεν 
νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 
τον Πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι δε Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία .  

γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά 
περίπτωση αρχής σε ισχύ,  από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

Επιπλέον υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση  αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές .  

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητα (με αιτιολογία: «Για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς» ή « Για κάθε νόμιμη χρήση») Πιστοποιητικό αρχής σε ισχύ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης 
επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμα του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

στ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτουν  οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από  
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ( περ. γ΄ παρ. 2 αρθρου. 73 
Ν.4412/2016 και περ.γ παρ. 2 αρ. 80 Ν.4412/2016).  
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 46.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 : «Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την 
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έκδοση του πιστοποιητικού.» (σχετική ανακοίνωση ιστοσελίδας Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (www.sepenet.gr) 
 

 
Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου του Ν. 

4412/2016 (για όσα ζητούνται με παρούσα) συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το 
διαγωνισμό . 

2. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο 
από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή εκδιδόμενο ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 
4250/2014. 

3. Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ 
του πρωτοτύπου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή . 

4. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την 
ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν.2690/1999). 

5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 8.2 του Παραρτήματος Β΄  
 

													ΣΤ.	 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (καλής εκτέλεσης) 
             Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύμβασης,  εκτός Φ.Π.Α.,  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
· την ημερομηνία έκδοσης, 
· τον εκδότη, 
· την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται, 
· τον αριθμό της εγγύησης, 
· το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
· την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
· τους όρους ότι: α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και β) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 

· τα στοιχεία της σχετικής προκήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
· την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
· την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το ποσό της εγγύησης εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται. 

· Στην περίπτωση υποβολής τμηματικής προσφοράς διαμορφώνεται ανάλογα και το ποσό 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

http://www.sepenet.gr/
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· Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 

72.108,30 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 Συμπεριλαμβανομενου Φ.Π.Α. 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 25.912,80€ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ       22.795,50€ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 23.400,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ       72.108,30€ 

 
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της προμήθειας 
 
1.1    
α) Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 
09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ κίνησης (cpv: 09134100-8) προς κάλυψη των αναγκών 
κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου 
κατά το έτος 2021 και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ( cpv: 09135100-5) προς κάλυψη των 
αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου (Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, Α.Τ. 
Αστερουσίων, Β΄ Α.Τ. Ηρακλείου, Α.Τ. Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου, Α.Τ. Βιάννου Ηρακλείου, 
Α.Σ. Καστελλίου Ηρακλείου) κατά το έτος 2021 όπως αναλυτικά εμφαίνονται παρακάτω. 
 
β) Ο αναδειχθείς προμηθευτής επιβάλλεται: 
 
I) Να καλύψει, μέσω του δικτύου καταστημάτων του, τις ανάγκες προμήθειας των αιτουμένων 
ποσοτήτων υγρών καυσίμων (κίνησης & θέρμανσης), όπως αυτές προσδιορίζονται από την 
εδαφική αρμοδιότητα της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, όπως εμφαίνονται στους συνημμένους 
πίνακες. 
 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 
- Να τροφοδοτεί με καύσιμα κίνησης τα οχήματα της Υπηρεσίας τα Σαββατοκύριακα και τις 
αργίες. 
 
- Να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων της Υπηρεσίας κατά προτεραιότητα, σε περιόδους 
απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων κλπ). 
 
II) Να εκδώσει αναφορά σε έντυπη ή  ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς την 
Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης,  τόσο σε μηνιαία 
βάση όσο και σε ετήσια βάση, από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτουν με σαφήνεια τα 
κάτωθι : 
α) Ο αριθμός οχήματος που προμηθεύεται καύσιμα αν πρόκειται για καύσιμα κίνησης ή το όνομα 
της Αστυνομικής Υπηρεσίας αν πρόκειται για πετρέλαιο θέρμανσης  
β) Η ημερομηνία παραλαβής των καυσίμων 
γ) Η ώρα παραλαβής των καυσίμων 
δ) Η ακριβής ποσότητα καυσίμων 
ε) Το είδος του καυσίμου 
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στ) Η ακριβής τοποθεσία 
ζ) Το όνομα του Υπαλλήλου (το οποίο θα καταχωρείται κατά την παραλαβή των 
καυσίμων) 
η) Την ένδειξη των χιλιομέτρων (το οποίο θα καταχωρείται κατά την παραλαβή των 
καυσίμων) 
θ) Οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία θα γίνεται δεκτή από την Υπηρεσία 
 

ΙΙΙ) Κατά την μεταφορά - παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στις δεξαμενές των Υπηρεσιών 
της ομάδας ΣΤ΄ , να τηρεί τη νομοθεσία και τους κανόνες ασφαλείας μεταφοράς πετρελαίου 
θέρμανσης  .  

 
1.2 Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς των προϋπολογισμών εξόδων του 
οικονομικού έτους 2020. 
Λ.Α.Ε. C2410301001 C2410301001 C2410302001 
ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

C.P.V 09132100-4 09134100-8 09135100-5 
 
 
Άρθρο 2ο – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ και ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ  
 
2. 1. Οι υπηρεσίες κάλυψης αναγκών είναι οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου όπως 
εμφαίνονται αναλυτικά στους κάτωθι πίνακες 
 

ΤΜΗΜΑ (ομάδα) Α : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) για τις ανάγκες του 
Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού Ηρακλείου με έδρα τις Μοίρες Ηρακλείου  
 
ΤΜΗΜΑ 
(ομάδα)  
Α  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης  

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 4.200 1,464 4.958,71 6.148,80 247,94 ευρώ 

 
ΤΜΗΜΑ (ομάδα) Β : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) για τις ανάγκες του 
Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς Ηρακλείου με έδρα τους Αγίους Δέκα 
Ηρακλείου  
ΤΜΗΜΑ
(ομάδα) 

Β 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 2.000 1.464 2.361,29 2.928,00 118,06 ευρώ 
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ΤΜΗΜΑ (ομάδα)  Γ : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ 
κίνησης (cpv: 09134100-8) για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων Ηρακλείου 
με έδρα τον Πύργο Ηρακλείου.  
ΤΜΗΜΑ
(ομάδα)  
Γ  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 1.500 1,464 1.770,97 2.196,00 88,55 

 Πετρέλαιο 
ντίζελ 
κίνησης  

09134100-8 4.000 1,169 3.770,97 4.676,00 188,55 

     5.541,94 6.872,00 277,10 ευρώ 

 
ΤΜΗΜΑ (ομάδα) Δ : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ 
κίνησης (cpv: 09134100-8) για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου Ηρακλείου 
με έδρα τον Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου.  
ΤΜΗΜΑ 
(ομάδα)  
Δ 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 5.500 1,464 6.493,55 8.052,00 324,68 

 Πετρέλαιο 
ντίζελ 
κίνησης  

09134100-8 10.000 1,169 9.427,42 11.690,00 471,37 

     15.920,97 19.742,00 796,05 ευρώ 

 
ΤΜΗΜΑ (ομάδα) Ε : Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ 
κίνησης (cpv: 09134100-8) για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου Ηρακλείου με 
έδρα την Άνω Βιάννο Ηρακλείου.  
ΤΜΗΜΑ 
(ομάδα)  
Ε 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανική 
Τιμή με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Βενζίνη 
αμόλυβδη  

09132100-4 4.500 1,464 5.312,90 6.588,00 265,65 

 Πετρέλαιο 
ντίζελ 
κίνησης 

09134100-8 5.500 1,169 5.185,08 6.429,50 259,25 

     10.497,98 13.017,50 524,90ευρώ 
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ΤΜΗΜΑ (ομάδα) ΣΤ : Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  (cpv: 09135100-5) για τις ανάγκες: 
1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τόπος παράδοσης καυσίμου: Αγίου Αρτεμίου 1 Νέα Αλικαρνασσός)  
2) Α.Τ.ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                                   (τόπος παράδοσης καυσίμου : Πύργος Ηρακλείου) 
3) Β  ́Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ                                 (τόπος παράδοσης καυσίμου : Άγιος Μύρωνας Ηρακλείου)   
4) Α.Τ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ                            (τόπος παράδοσης καυσίμου : Αρκαλοχώρι Ηρακλείου) 
5) Α.Τ. ΒΙΑΝΝΟΥ                                           (τόπος παράδοσης καυσίμου : Άνω Βιάννος Ηρακλείου)  
6) Α.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ                                    (τόπος παράδοσης καυσίμου : Καστέλλι Ηρακλείου)   
 

ΤΜΗΜΑ 
(ομάδα)  
ΣΤ 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Cpv  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Μέση 
Λιανικ
ή Τιμή 
με 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε 
ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Π/Υ σε 
ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ύψος 
εγγυητικής 
επιστολής 
καλής 
εκτέλεσης   

 Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

09135100-5 30.000 0,780 18.870,97 23.400,00 943,55 
ευρώ  

 
 
2.2.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Οι τιμές μονάδος των υγρών καυσίμων είναι ενδεικτικές, καθώς υπολογίσθηκαν επί των μέσων 
ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στo υπ΄ αριθ. 121642 από 
17/11/2020 καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Διαχείρισης 
Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων ( παρατηρητήριο τιμών ) , ήτοι Αμόλυβδη Βενζίνη : 1,464 €  με  Φ.Π.Α. , Πετρέλαιο 
Κίνησης : 1,169 € με Φ.Π.Α., Πετρέλαιο Θέρμανσης : 0,780 € με Φ.Π.Α. 
2. Οι παραπάνω ποσότητες καυσίμων κίνησης και θέρμανσης μπορούν να διαφοροποιηθούν 
εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της  Υπηρεσίας . 
 
 
Άρθρο 3ο – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
3.1.ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 
 
α) Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η 
αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους 
βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη 
βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για 
την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη 
βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική 
ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην 
μέθοδο ΙΡ298/92. 
 
- Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, δύναται ο προμηθευτής 
να εφοδιάσει τα υπηρεσιακά οχήματα με αμόλυβδη βενζίνη, με περισσότερα οκτάνια των 95, 
αποκλειστικά στην τιμή των 95 οκτανίων. 
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β) Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η 
χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στους κινητήρες. 
 
γ) Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 
 
δ) Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του 
προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του 
Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη 
χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις 
βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, 
πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το 
πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη 
στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο 
εμπιστευτικό. 
 
ε) Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η 
προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. 
στ) Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης 
αιθανόλης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007%  m/m,  όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο 
ASTM D 1613/1991. 
 
ζ) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η 
διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για 
την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να 
παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου. 
 
η) Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 
 
θ) Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα 
με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995. 
 
ι) Τα σχετικά ΦΕΚ που προσδιορίζουν τις προδιαγραφές και όποιες νεότερες τροποποιήσεις τους 
σύμφωνα πάντοτε με τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων είναι: 
 
Α. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (95RON) 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: 
ΚΥΑ ΑΧΣ 510/2004 (ΦΕΚ 872/ Β/2007), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ 921/Β/2015), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ 1736/Β/2007) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
Β. Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων (98 RON ) 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: 
ΚΥΑ ΑΧΣ 985/1996 (ΦΕΚ 319/Β/1997), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 356/2000 (ΦΕΚ 410/Β/2001), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012), 
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ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν] 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα στους 15°C (kgr/m³) 720-775 
Αριθμός Οκτανίου RON, Ελάχιστος 95 
Αριθμός Οκτανίου ΜON, Ελάχιστος 85 
Θείο (mgr/kgr), Μέγιστο 10 
Μόλυβδος (gr/lt),Μέγιστο 0,005 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος,(3hrs, 50°C) Κλάση 1 
Αντοχή στην οξείδωση (Λεπτά), Ελάχιστο 360 
Απόσταγμα στους 150°C (% ν/ν), Ελάχιστο 75 
Τελικό σημείο απόσταξης (°C), Μέγιστο 210 
Χρώμα Φυσικό 
Ολικό οξυγόνο (% m/m), Μέγιστο 2,7 
Ολεφίνες (% ν/ν), Μέγιστο 18,0 
Αρωματικές ενώσεις (% ν/ν), Μέγιστο 35,0 
Βενζόλιο (% ν/ν), Μέγιστο 1,0 
 
3.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
α) Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί 
το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους 
κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, 
διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα 
προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο 
κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι 
αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε 
να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. 
Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 
 
β) Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή 
ιχνηθέτου. 
 
γ) Τα σχετικά ΦΕΚ που προσδιορίζουν τις προδιαγραφές και όποιες νεότερες τροποποιήσεις τους 
σύμφωνα πάντοτε με τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων είναι: 
 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ΚΥΑ ΑΧΣ 514/2004 (ΦΕΚ 
1490/Β/2006): 
ΚΥΑ ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ 921/Β/2015), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ 1736/Β/2007) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα στους 15°C (kgr/m3), Μέγιστο 845 
Θείο (mgr/kgr) Μέγιστο 10 
Σημείο ανάφλεξης (°C) Ελάχιστο 55 
Χρώμα Φυσικό 
Νερό (% mgr/kgr) Μέγιστο 200 
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Αιωρούμενα σωματίδια (mgr/kgr) 24 
Ανθρακούχο Υπόλειμμα, σε υπόλειμμα απόσταξης 10% (% m/m) Μέγιστο 0,3 
Τέφρα (% m/m) Μέγιστο 0.01 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3hrs, 50°C) Κλάση 1 
Αντοχή στην οξείδωση (gr/m³) Μέγιστο 25 
Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου (°C) : 
# από 01/04 έως 30/09, ελάχιστο +5 
# από 01/10 έως 31/03, μέγιστο -5 
Δείκτης κετανίου ελάχιστο 46 
 
 
 
3.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
α) Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί 
το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το 
πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό 
ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 
θερμάνσεως». 
 
β) Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και 
μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. 
 
- Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 
 
γ) Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως 
περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 
χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. 
 
- Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM 
No 5. 
 
δ) Τα σχετικά ΦΕΚ που προσδιορίζουν τις προδιαγραφές και όποιες νεότερες τροποποιήσεις 
τους σύμφωνα πάντοτε με τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων είναι: 
 
- Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία  
ΚΥΑ ΑΧΣ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα στους 15°C (kgr/m3), Μέγιστο 830-860 
Θείο (mgr/kgr) Μέγιστη τιμή 2000 (0,2%m/m) 
Σημείο ανάφλεξης (°C) Ελάχιστο 55 
Χρώμα Κόκκινο 
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Νερό και υπόστημα (% v/v) Μέγιστη τιμή 0.1 
Ανθρακούχο Υπόλειμμα, σε υπόλειμμα απόσταξης 10% (%m/m) Μέγιστη τιμή 0,30 
Τέφρα (% m/m) Μέγιστη τιμή 0.02 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3hrs, 50°C) Κλάση 3 
Σημείο Ροής (°C) : 
#από 01/04 έως 30/09, Μέγιστο 0 
#από 01/10 έως 31/03, Μέγιστο -9 
Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου (°C) : 
#από 01/10 έως 15/03, Μέγιστο -5 
 
 
ΆΡΘΡΟ 4Ο – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1 Όλοι οι όροι της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση 
αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
4.2 Η παραγωγή,  η διάθεση,  η εμπορία,  η κυκλοφορία και η διανομή των καυσίμων πρέπει να 
γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις με τον προβλεπόμενο τρόπο και τα προβλεπόμενα μέσα 
σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
4.3 Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια 
των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων κατά τη μεταφορά και παράδοση των καυσίμων 
σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
4.4 Όλα τα είδη υγρών καυσίμων θα συμφωνούν και θα πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές της 
Ελληνικής Νομοθεσίας, τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων και θα 
ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά. 
4.5 Η Υπηρεσία επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών και αδειών του πρατηρίου καυσίμων σχετικά με τη λειτουργία του. 
4.6 Στην περίπτωση που τα καύσιμα κίνησης παραδίδονται απευθείας στα οχήματα του φορέα με 
εφοδιασμού από πρατήρια καυσίμων ο προμηθευτής της ανωτέρω περίπτωσης υποχρεούται να 
τηρεί το 25% των διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων του πρατηρίου της αποκλειστικά και μόνο 
για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. , προκειμένου να δύναται να τύχει το συγκεκριμένο ποσοστό 
καυσίμων στον προβλεπόμενο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο. - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 
5.1 α. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 
«Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» 
- Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι u949 ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, θα 
πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου. 
- Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, θα 
πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου. 
- Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 
3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων 
ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999). 
β. i) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό 
έλεγχο εάν απαιτηθεί θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή. 
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ii) Στην περίπτωση που τα καύσιμα παραδίδονται απευθείας στα οχήματα του φορέα μέσω 
εφοδιασμού από πρατήρια καυσίμων, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε 
δειγματοληπτικούς ελέγχους της ποιότητας και της ποσότητας των παραδιδόμενων καυσίμων, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
iii) Στην περίπτωση εφοδιασμού καυσίμων θέρμανσης των υπηρεσιακών εγκαταστάσεων με 
βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή θα πραγματοποιείται δειγματοληψία σε όλες τις παραδόσεις 
αλλά χωρίς υποχρέωση ελέγχου όλων των δειγμάτων από την Υπηρεσία. 
Υποχρεωτικά με μέριμνα του προμηθευτή , θα λαμβάνονται – παραδίδονται δείγματα σε όγκο 
και συσκευασία, καθορισμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. (Νομικό πλαίσιο ελέγχων κυρώσεων: ν. 2960/2001 « Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα» όπως ισχύει, ν. 3054/2002 όπως ισχύει, ν. 2873/2000 όπως ισχύει, ν. 2093/92 όπως 
ισχύει, Ποινικός κώδικας άρθρο 187 όπως ισχύει, Αγορανομική διάταξη 7/2009 όπως ισχύει.) 
- Η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί επίσης κάθε άλλο έλεγχο που προβλέπεται στη Διακήρυξη. 
iv) Σε περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος από το Γ.Χ.Κ. και διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα 
είδη δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο κανονισμός των προμηθειών του Δημοσίου. 
5.2 α. Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων εάν 
διαπιστωθεί ασυμφωνία χαρακτηριστικών, ή ακόμα και βλάβη των οχημάτων ή μηχανημάτων η 
οποία διαπιστωμένα θα προέλθει από την χρήση των καυσίμων,  ο ανάδοχος αφ’  ενός μεν θα 
κηρύσσεται έκπτωτος αφ’ ετέρου δε θα αναλάβει την υποχρέωση κάλυψης των δαπανών, 
επισκευής/αντικατάστασης των συσκευών, εγκαταστάσεων, οχημάτων, μηχανημάτων που 
υπέστησαν βλάβη, ενώ η ποσότητα του εν λόγω καυσίμου (εάν δεν έχει καταναλωθεί) θα 
κατάσχεται και θα διενεργείται σε βάρος του η σχετική ποινική διαδικασία. 
β. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών να συμμορφωθεί με τα 
μνημονευόμενα στην παράγραφο α της παραγράφου 5.2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας η Υπηρεσία θα προβεί σε αποκατάσταση όλων 
παρατηρηθεισών βλαβών και οι σχετικές δαπάνες θα αφαιρεθούν από το λαβείν του προμηθευτή, 
βάσει των σχετικών παραστατικών. 
γ. Εάν το λαβείν του προμηθευτή δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ζημιών , το υπόλοιπο 
ποσό θα καταλογίζεται με απόφαση του Αρμοδίου οργάνου και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε όπως ισχύουν. 
 
 
Άρθρο 6ο – ΠΑΡΑΔΟΣΗ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
 
6.1. α.  Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
Προμηθειών του Δημοσίου σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 2024709/601/0026 από 08-04-1998 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών , από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
β. Η διαδικασία της παράδοσης – παραλαβής θα πραγματοποιηθεί  κατά το χρονικό διάστημα 
του έτους 2021 . 
6.2. - Η παράδοση των υπό προμήθεια καυσίμων κίνησης θα πραγματοποιείται τμηματικά και σε 
κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες της προμηθευόμενης Υπηρεσίας. 
- Η εκάστοτε παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης για έκαστη Υπηρεσία θα γίνεται εντός τριών 
(3) ημερολογιακών ημερών, από την αποστολή, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
σχετικής έγγραφης παραγγελίας,  από την Υπηρεσία μας,  στον ανάδοχο και έως την 15:00 ώρα 
της ημέρας παράδοσης .  
- Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα πραγματοποιείται με βυτιοφόρο όχημα του 
αναδόχου στους τόπους που εδρεύουν οι Υπηρεσίες της ομάδας ΣΤ΄ με μέσα και έξοδα δικά του. 
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- Η παράδοση - χορήγηση των καυσίμων κίνησης, θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις 
(πρατήρια) του αναδόχου, όπως αυτά θα δηλωθούν στην τεχνική προσφορά του . 
6.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφοδιάσει και τυχόν διερχόμενα οχήματα άλλων 
Υπηρεσιών, τα οποία ένεκα της φύσεως των δράσεων του Σώματος της ΕΛ-ΑΣ ενδέχεται να 
χρειαστούν ανεφοδιασμό καυσίμων .   
 
 
Άρθρο 7ο – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό, υποχρεούται κατά την κατάθεση 
των τεχνικών τους προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
7.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι : 
 -οι προδιαγραφές των προσφερόμενων καυσίμων είναι σύμφωνες και καλύπτουν  τις 
προδιαγραφές της υπ’αρίθμ. 8/2020 διακήρυξης της Δ.Α. Ηρακλείου . 
- Οι προδιαγραφές των προσφερόμενων καυσίμων θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της 
ισχύουσας νομοθεσίας . 
- ότι αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της υπ. αριθ. 8/2020 διακήρυξης 
της Δ.Α. Ηρακλείου . 
7.2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει ότι τα βυτιοφόρα οχήματα που θα μεταφέρουν 
τα καύσιμα θέρμανσης καθώς και οι οδηγοί αυτών κατέχουν τα προβλεπόμενα εκ της νομοθεσίας 
έγγραφα και πιστοποιητικά .  
7.3 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει  ποια ή ποιες ομάδες αφορά η προσφορά του.    
7.4 Αναλυτική κατάσταση (ταχυδρομική διεύθυνση, επωνυμία κλπ) του-ων Πρατηρίου-ων, από 
το-α οποίο-α θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των υπηρεσιακών οχημάτων με υγρά καύσιμα 
κίνησης. 
7.5 Αναλυτική κατάσταση (ταχυδρομική διεύθυνση , επωνυμία κλπ) των εγκαταστάσεων του, 
από την-τις οποίες , θα πραγματοποιείται ο ανεφοδιασμός με πετρέλαιο θέρμανσης. 
Σημειώσεις : 
- Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 7.2 , υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που η προσφορά 
αφορά την Ομάδα ΣΤ (πετρέλαιο θέρμανσης ) . 
- Η κατάσταση της παραγράφου 7.4 , υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που η προσφορά αφορά 
έστω και μία από  τις ομάδες Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ και Ε ( καύσιμα κίνησης) 
- Η κατάσταση της παραγράφου 7.5 , υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που η προσφορά αφορά 
την ομάδα ΣΤ . (πετρέλαιο θέρμανσης ) 
 
 
 
Άρθρο 8ο – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
8.1 α. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα υποβολής προσφοράς για συγκεκριμένη Ομάδα , ή για 
συνδυασμό Ομάδων  ή συνολικά για όλες τις ομάδες, 
β. Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Εάν ένας 
διαγωνιζόμενος υποβάλλει εναλλακτικές προσφορές θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 
8.2 Κριτήριο για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προμήθειας των 
καυσίμων είναι η χαμηλότερη τιμή, ήτοι: το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί 
τοις εκατό, επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους 
την ημέρα της παράδοσής του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών 
καυσίμων που εκδίδεται από το  Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

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

 
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2020 από 21-11-2020 διακήρυξη σας, η εταιρεία μας- πρατήριο 
υγρών καυσίμων, προσφέρει το κάτωθι αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό ( επί της 
καθαρής αξίας προ Φ.Π.Α.) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του εκάστοτε είδους την 
ημέρα της παράδοσής του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών 
καυσίμων που εκδίδεται από το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων) 
για την περιοχή : 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Ομάδα που 
αφορά  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 
( επί τις εκατό %) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 
( επί τις εκατό %) 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 
( επί τις εκατό %) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 
( επί τις εκατό %) 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄   
 

   

ΟΜΑΔΑ Β΄  
 

   

ΟΜΑΔΑ Γ΄  
 

   

ΟΜΑΔΑ Δ΄  
 

   

ΟΜΑΔΑ Ε΄   
 

   

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  
 

   

Σημείωση : Οι στήλες 3 και 4 συμπληρώνονται σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης είναι αρνητικό. 
Με την κατάθεση της προσφοράς μου,  δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους 

τους όρους της υπ’ αριθ. 8/2020 από 21-11-2020 διακήρυξης σας. 
 

 (τόπος) ……………….., 08 Δεκεμβρίου 2020 
Ο Προσφέρων 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
                                                                  Τ.Ε.Υ.Δ 
 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

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 ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

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)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 028946898
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.astynomia.gr
Πόλη: Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου
Οδός και αριθμός: Αγίου Αρτεμίου 1
Ταχ. κωδ.: 71601
Αρμόδιος επικοινωνίας: Αρχιφύλακας ΒΕΡΔΙΑΚΗΣ Εμμανουηλ
Τηλέφωνο: 2810-274131
φαξ: 2810383084
Ηλ. ταχ/μείο: e.verdiakis@astynomia.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης .
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (cpv: 09132100-4) και πετρελαίου ντίζελ κίνησης (cpv: 
09134100-8) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έτους 2021 και 
πετρελαίου θέρμανσης (cpv: 09135100-5) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ηρακλείου έτους 2021 .
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 8055/1/20

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
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 στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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