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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

              Στη Φλώρινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 26-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ μέχρι 9.00 

μ.μ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, ύστερα από την υπ’ αριθ. Α2/1422/23-10-2017 

πρόσκληση του κου Παπουτζή Λάζαρου, Προέδρου του, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην 

οποία συμμετείχαν οι κ.κ:  

1. Παπουτζής Λάζαρος του Κυριάκου, Πρόεδρος, 

2. Ασημοπούλου Σοφία του Δημητρίου, Α΄ Αντιπρόεδρος, 

3. Παπούλκας Χρήστος του Ανδρέα, αναπληρωτής Β΄ Αντιπρόεδρος. 

4. Σολάκη Ανδρομάχη του Νικολάου, αναπληρωματικό μέλος, 

5. Σιδηροπούλου Αγνή του Δημητρίου, τακτικό μέλος, 

6. Βαλαλάκη Στεργιούλα του Παρασκευά, τακτικό μέλος και 

7. Σαρνατζίδης Γεώργιος του Χρήστου, τακτικό μέλος. 

              Χρέη εισηγητή άσκησε ο κος Σαρνατζίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. Α2/1423/23-10-2017 απόφαση του κου Παπουτζή 

Λάζαρου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου και γραμματέα η κα Κελεσίδου 

Σοφία, υπάλληλος της διαχείρισης. 

               Κλήθηκαν και δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ: 

1. Γκέκτσης Ευάγγελος του Γεωργίου, Β΄ Αντιπρόεδρος και 

2. Κολέντση Ελευθερία του Ιωάννη, τακτικό μέλος. 

              Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα 

επτά (7) μέλη, ο κος Παπουτζής Λάζαρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την 

έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και ακολούθησε η συζήτηση στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕ- 

                   ΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018. 

                   Το μέλος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Την ανάγκη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τμηματικές προμήθειες πετρελαίου 

θέρμανσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ 

και δέκα λεπτών (48.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή εξήντα χιλιάδων 

(60.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α χωρίς τη δέσμευση πίστωσης για τις ανάγκες 

των φιλοξενούμενων παιδιών κατά το έτος 2018, διότι δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός εσόδων 

και εξόδων οικ. έτους 2018 του Κέντρου από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

2. Την υπ’ αριθ. 1814/407/10-6-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας.   

3. Την υπ’ αριθ. 10054/2484/8-4-2013 (Φ.Ε.Κ 948/18-4-2013 τ.Β΄) απόφαση του Υφυπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας « Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ». 

4. Την υπ’ αριθ. 9898/2450/24-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ 143/28-6-2014 τ. Α΄) « Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις » όπως ισχύει. 
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες » (Α΄ 145).  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/8-8-2016 τ. Α΄) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ». 

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2β/ΟΚ/8291/22-11-1984 (Φ.Ε.Κ 860/7-12-1984 τ. Β΄) απόφασης 

του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας « Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής 

Μερίμνης » όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.     

9. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ 125 Α΄) « Περί οργανώσεως, διαρθρώσεως, λειτουργίας 

και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επιτροπών εν τη 

Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογένειας » όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

10. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ 81/4-4-2005 τ. Α΄) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.     

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ « Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης » του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ 228/2-11-2011 τ. Α΄) « Ανασυγκρότηση Φορέων 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις ». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ 41/1-3-2012 τ. Α΄) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 

νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας 

και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 

διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας » και άλλες 

διατάξεις ». 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ 85/2012 (Φ.Ε.Κ 141/21-6-2012 τ. Α΄) « Ίδρυση και μετονομασία 

Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών ». 

14. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Ν. 4109/2013 (Φ.Ε.Κ 16/23-1-2013 τ. Α΄) « Κατάργηση 

και συγχώνευση νομικών προσώπων δημόσιου τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το 

συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις ».     

15. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (Φ.Ε.Κ 225/8-10-2014 τ. Α΄)                          

« Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις ».     

16. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ 112/13-7-2010 τ. Α΄) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις ». 

17. Την υπ’ αριθ. Δ9/40861/10675/27-12-2016 (ΦΕΚ 722/29-12-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Ορισμός μελών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ». 

18. Την υπ’ αριθ. Δ9/10729/3377/3-4-2017 (ΦΕΚ 169/11-4-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Τροποποίηση της 

αριθ. Δ9/40861/10675/27-12-2016 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας » (Υ.Ο.Δ.Δ), όπως ισχύει ». 

19. Την υπ’ αριθ. Δ/514/25-4-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΘΔ469ΗΜΦ-Λ39) απόφαση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου « Συγκρότηση τριμελών επιτροπών: α) διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως 

ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών, β) παρακολούθησης και παραλαβής 

προμηθειών, γ) παραλαβής υπηρεσιών και δ) αξιολόγησης ενστάσεων ». 

20. Την υπ’ αριθ. Δ/1449/26-10-2017 (ΑΔΑ: Ω09Σ469ΗΜΦ-ΑΔΛ και ΑΔΑΜ: 17REQ002154994 

2017-10-27) απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου « Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης 

ΚΑΕ 1611 » 

21. Το υπ’ αριθ. Δ/1417/23-10-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002127161 2017-10-23) πρωτογενές αίτημα 

υπαλλήλου του Τμήματος Διαχείρισης με θέμα « Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Κέντρου 

κατά το έτος 2018 ». 

22. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από τα παραπάνω εισηγείται: 
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α. Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με την κατάθεση εγγράφων προσφορών στα γραφεία 

του Κέντρου έως 20-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ και κριτήριο κατακύρωσης το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα 

ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τμηματικές προμήθειες πετρελαίου θέρμανσης, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα 

λεπτών (48.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή εξήντα χιλιάδων (60.000,00) 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2018. 

β. Η πίστωση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Κέντρου κατά το έτος 2018 να 

δεσμευθεί κατά προτεραιότητα μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. 

έτους 2018 του Κέντρου από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.      

γ. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Παπουτζή Λάζαρου να συντάξει 

περίληψη της προκήρυξης.   

δ. Η μόνιμη υπάλληλος Κελεσίδου Σοφία, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 

αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλληλο Ορνιθά Άννα, του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων να εκτελεί 

χρέη γραμματέα στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση 

εργασιών. 

ε. Η μόνιμη υπάλληλος Χαβαλέ Ιωάννα, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με αναπληρωτή 

τον μόνιμο υπάλληλο Σαρνατζίδη Γεώργιο, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας να εκτελεί χρέη 

γραμματέα στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων. 

στ. Η απόφασή του άμεσα να εκτελεστεί.  

ζ. Η απόφασή του να αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και 

στο Διαύγεια. 

                   Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από τα παραπάνω αποφασίζει ομόφωνα: 

Ι. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την κατάθεση εγγράφων προσφορών στα γραφεία του 

Κέντρου έως 20-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ και κριτήριο κατακύρωσης το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα 

ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τμηματικές προμήθειες πετρελαίου θέρμανσης, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα 

λεπτών (48.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή εξήντα χιλιάδων (60.000,00) 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2018. 

ΙΙ. Οι διαδικασίες και οι όροι διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 

επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή εξήντα 

χιλιάδων (60.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2018 

καθορίζονται ως εξής:  

Άρθρο 1 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες 

τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (48.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 

24% ή εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και βαρύνει τον ΚΑΕ 

1611 « Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών »  του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 

οικ. έτους 2018 του Κέντρου. 

Άρθρο 2 

Κανόνες δημοσιότητας 

1. Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στην ημερήσια τοπική εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ». 

2. Ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkppdm.gr. 

3. Ανάρτηση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου. 
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4. Ανάρτηση περίληψης της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου 

Φλώρινας.                                                                                                                                                                         

5. Ανάρτηση περίληψης της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φλώρινας. 

6. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Άρθρο 3 

Γλώσσα 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν 

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού  

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης 

υπηρεσίας και λειτουργούν νόμιμα. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους 

των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό (γνωμοδότηση ΝΣΚ 394/2000, ολομέλεια). 

2. Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης βάσει του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 εφόσον: 

α. υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

β. έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, 

γ. για λόγους που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα, όπως: 

- αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016 (διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) ή 

διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή επίδειξη σοβαρής πλημμέλειας. 

- τέλεση υπό πτώχευση ή υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαγωγή σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

- σύναψη συμφωνιών με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού και επιρροής με αθέμιτο τρόπο 

της διαδικασίας. 

- εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, η οποία 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα. 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

I. Οι συμμετέχοντες στον συνοπτικό διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους θα 

υποβάλουν: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα (π.χ ΦΕΚ 

σύστασης, ΦΕΚ εκπροσώπησης (απόφαση ΓΣ και πρακτικό ΔΣ), ακριβές αντίγραφο του 

κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, αποδεικτικά 

καταχώρησης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία κ.α.). 

β. Εγγύηση συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% τουλάχιστον επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς  
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Φ.Π.Α σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016. 

γ. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ 

σύμφωνα με την 158/2016 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΗ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις 

συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:  

- δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν 

από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και  

- πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

ΤΕΥΔ όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη στο Παράρτημα Γ.  

Ειδικά στο μέρος IV « Κριτήρια επιλογής » ο κάθε υποψήφιος θα συμπληρώσει μόνο την « Γενική 

ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής ».  

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

χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην 

οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- Οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως επίσης δεν έχουν 

καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Η υποχρέωση αφορά: 

- Τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

- Τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  

ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει και δεν 

απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ σύμφωνα με 

το Ν. 4250/2014 στην οποία: 

i.. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της 

παρούσας προκήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

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

χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην 

οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- Οι οικονομικοί φορείς δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

- Οι οικονομικοί φορείς είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο κύριας όσο και επικουρικής. 

- Οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

- Οι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους. 

- Οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου ούτε έχουν  
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κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

iii. Οι οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών. 

Οι απαιτούμενες κατά τα παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με το 

καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο. 

Οι απαιτούμενες κατά τα παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους: 

- Ομόρρυθμους εταίρους για τις Ο.Ε. και Ο.Ε., 

- Διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. και 

- Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις Α.Ε, 

- Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το συνεταιρισμό και 

- Κάθε μέλος για την ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία. 

ζ. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου νόμιμα 

χαρακτηρισμένου από την αρμόδια υπηρεσία, σαν αυτοκίνητο βυτιοφόρο υγρών καυσίμων, με το 

οποίο θα διενεργείται αποκλειστικά η μεταφορά. 

η. Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό του. 

2. Οι αλλοδαποί να υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 80  

του Ν. 4412/2016.  

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που 

προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  

4. Οι συνεταιρισμοί θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το 

άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  

5. Οι ενώσεις προμηθευτών θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από 

το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  

II. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

Άρθρο 6 

Τεχνικές προδιαγραφές 

- Τα υπό προμήθεια είδη: Πετρέλαιο Κίνησης και Βενζίνη Αμόλυβδη, πρέπει να καλύπτονται από 

τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ: 410 τεύχος Β/11-4-2001 και 426 τεύχος Β/31-3-

2000. 

- Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να καλύπτεται από τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην υπουργική Απόφαση 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β. 

- Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα, πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα 

Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια, και να πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το 

Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

- Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, νερό και φυσικά σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη πετρέλαιο κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλες 

ξένες ύλες. 

- Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει όσες φορές κρίνει αναγκαίο δείγματα από τα υπό 

προμήθεια καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα τους και το αν 

πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αν θεωρήσει ότι προέκυψε βλάβη στις εγκαταστάσεις ή 

τα οχήματα, που θα οφείλεται στα καύσιμα. Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία του 

προμηθευτή και η σχετική διαδικασία (λήψη δείγματος, αποστολή στο Γ.Χ.Κ. κλπ.) θα βαρύνουν 

τον ίδιο τον προμηθευτή. 

- Επιπλέον το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα, να καλεί την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, για να 

ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές 

των καυσίμων. 

Άρθρο 7 

Προσφορές 

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα αντίγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

2. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που  
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αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.  

3. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό 

δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη « Οικονομική προσφορά ». 

4. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5. Οι προσφορές δεν θα έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

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

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

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

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Άρθρο 8 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οι έγγραφες προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα κατατεθούν μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Κέντρου έως 20-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 

π.μ. 

2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Κέντρο με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Κέντρο μέχρι 

την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

4. Προσφορές που περιέρχονται στο Κέντρο με οποιοδήποτε τρόπο, πριν τη διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των 

προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 

από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία. 

5. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του 

προσφέροντος διαγωνιζόμενου και θα αναγράφει ευκρινώς τις ακόλουθες ενδείξεις: 

- Τη λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ »,  

- Τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ », 

- Την διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής « Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 86, ΦΛΩΡΙΝΑ, Τ.Κ. 531 00 », 

- Τον πλήρη τίτλο της προκήρυξης και τον αριθ, πρωτ. ….. αυτής, 

- Την ημερομηνία διενέργειας και 

- Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος, ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό 

τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). 

Άρθρο 9 

Διοικητικές προσφυγές 

1. Ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του έως 

και την κατακυρωτική απόφαση. 

2. Οι ενστάσεις θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Άρθρο 10 

Ποιότητα 

Η ποιότητα του προσφερομένου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου 

που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνη με τους όρους 

που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό 

Χημείο του Κράτους καθώς επίσης και τις προδιαγραφές και τις μεθόδους της υπ’ αριθ. 467/2002 

(ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ. Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.  

Άρθρο 11 

Προσφερόμενη τιμή 
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1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί με ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην ισχύουσα κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησής του. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από το Φ.Π.Α για παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στη προκήρυξη. 

2. Η έκπτωση επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται στην ισχύουσα μέση λιανική τιμή πώλησης κατά 

το χρόνο παράδοσής του, όπως αυτή θα προκύπτει ύστερα από σχετικό έλεγχο του Τμήματος 

Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 

Η τιμή του υπόκειται σε ισόποση αναπροσαρμογή αν κατά το χρονικό διάστημα που θα ισχύσει η 

σύμβαση αυτή μεταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο ο σημερινός συντελεστής διαμόρφωσής του ή 

επιβληθούν γενικά ή ειδικά στα υγρά καύσιμα νέες εισφορές, δασμοί, φόροι και νέες επιβαρύνσεις. 

Η αναπροσαρμογή του αυτή θα ισχύσει πάντοτε από την ημέρα που θα επέλθουν οι παραπάνω 

μεταβολές. 

3. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς των υγρών 

καυσίμων να καθορίσει εκ νέου τους όρους της σύμβασης, οι οποίοι αναφέρονται στις συνθήκες 

παράδοσης, παραλαβής και στον τρόπο υπολογισμού της τιμής του. Συγκεκριμένα το Τμήμα 

Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας θα ορίζει την τιμή του επί της οποίας  

θα ορίζεται η έκπτωση και με βάση τις τιμές που θα διαμορφώνουν οι εταιρείες διανομής-πώλησης  

υγρών καυσίμων ή τα διυλιστήρια (μέση τιμή). Της έκδοσης του τιμολογίου θα προηγείται ο 

προσδιορισμός της έκπτωσης και με βάση τις τιμές που θα διαμορφώνουν οι εταιρείες διανομής-

πώλησης υγρών καυσίμων ή τα διυλιστήρια (μέση τιμή). Της έκδοσης του τιμολογίου θα 

προηγείται ο προσδιορισμός της τιμής από το Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Φλώρινας. 

Τίθενται ο παραπάνω όρος και είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του προκειμένου να διασφαλισθούν 

τα συμφέροντα του Δημοσίου και ο συνεχής εφοδιασμός του Κέντρου με τις απαιτούμενες 

ποσότητητες πετρελαίου θέρμανσης υπό οιεσδήποτε συνθήκες που έχουν σχέση με την 

απελευθερωμένη αγορά των υγρών καυσίμων αλλά και άλλες (καιρικές-θεομηνίες-απεργίες κλπ). 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 

προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών. 

Άρθρο 12 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 

προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 

συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου, στις 20-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση, καταχώρηση και αξιολόγηση των προσφορών.   

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 21-11-2017, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ για να αξιολογήσει τις προσφορές του συνοπτικού διαγωνισμού.  

3. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Κέντρο για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

4. Οι συμμετέχοντες προμηθευτές στον συνοπτικό διαγωνισμό δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά 

την αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των οικονομικών προσφορών από την επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 

πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών. 

5. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση 

εργασιών θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Άρθρο 13 

Κριτήρια ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 

προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 

συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου, στις 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ 
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προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση, καταχώρηση και αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών.   

2. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 

προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 

συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου, στις 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ 

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού.   

3. Κριτήριο κατακύρωσης για τις τμηματικές προμήθειες πετρελαίου θέρμανσης είναι το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησής του όπως θα 

ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 

4. Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των 

προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της 

προκήρυξης. 

5. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ο τελικός προμηθευτής θα 

επιλεγεί με κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου. 

6. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση  

εργασιών θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 24-11-2017, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του συνοπτικού διαγωνισμού.  

8. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του, με βεβαίωση παραλαβής θα υποβάλει, σε 

σφραγισμένο  φάκελο τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

i. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύμβαση. 

Η εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης δεν μπορεί να επιστραφεί αν δεν εκτελεστεί η σύμβαση.  

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16 καθώς και κάθε 

άλλης σχετικής νομοθεσίας.  

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων όπως επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Η υποχρέωση αφορά: 

- Τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

- Τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  

iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ο οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος 

ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο κύριας όσο 

και επικουρικής. 

v. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

vi. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του  

οικονομικού φορέα σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β. Οι αλλοδαποί να υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 80 

του Ν. 4412/2016.  

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που 

προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  

δ. Οι συνεταιρισμοί θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το 

άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από 

το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  

9. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 

προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 

συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου, στις 1-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προμηθευτή, 

στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η προμήθεια. 

10. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για  

την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 

συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου, στις 1-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την κατακύρωση ή μη της προμήθειας στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Κέντρου.   

11.  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου, στις 1-12-2017, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 8.00 π.μ για να αποφασίσει την κατακύρωση ή μη της προμήθειας. 

12. Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή 

με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά τα ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή 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 έγγραφα και τα δικαιολογητικά, 

τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Άρθρο 14 

Ποσότητα  

1. Η ποσότητα του προς προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης είναι εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000,00) 

λίτρα περίπου.  

2. Η ποσότητα του προς προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης δεν είναι δεσμευτική και παρέχεται η 

δυνατότητα απόκλισης.  

Άρθρο 15 

Εγγυήσεις 

1. Οι συμμετέχοντες στον συνοπτικό διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν στο Κέντρο 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, ποσού εννιακοσίων εξήντα οκτώ (968,00) ευρώ. 

2. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 

υποχρεούται να καταθέσει στο Κέντρο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (2.420,00) ευρώ. 

Άρθρο 16 

10 



ΑΔΑ: ΨΛΙΟ469ΗΜΦ-ΔΞ3



Σύμβαση 

1. Η σύμβαση με την οποία ανατίθεται η προμήθεια καταρτίζεται από το Κέντρο και υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παπουτζή Λάζαρο. 

2. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από της υπογραφής της και λήγει στις 31-12-2018.  

3. Η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι 28-2-2019 με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις με την προϋπόθεση να μην έχει 

εξαντληθεί η ποσότητα και το ποσό της σύμβασης μέσα στο έτος 2018 που έχουν υπογραφεί με τον 

προμηθευτή.    

4. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής προσωπικότητας του Κέντρου θα τροποποιηθεί η σύμβαση 

αζημίως για το Δημόσιο.        

Άρθρο 17 

Χρόνος παράδοσης 

1. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης από τον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά με ευθύνη, 

φροντίδα και δαπάνη του στη δεξαμενή πετρελαίου μέσα σε τρεις (3) ημέρες κατ' ανώτατο όριο 

από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση του και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσα στην ίδια 

ημέρα πάντοτε μετά από μέτρημα. 

Η μεταφορά να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα νόμιμα 

χαρακτηρισμένα από την αρμόδια υπηρεσία, σαν αυτοκίνητα βυτιοφόρα υγρών καυσίμων. Τα εν 

λόγω βυτιοφόρα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με: 

A. Σύγχρονο μετρητή που θα διαθέτει αεροδιαχωριστή προκειμένου να διασφαλισθεί η ακριβής 

παράδοσή του, 

Β. Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου τουλάχιστον διπλότυπο και θεωρημένο κατά σελίδα από το 

Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας ή το Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας 

Φλώρινας και θα είναι γραμμογραφημένο έτσι που να περιέχει χώρους για συμπλήρωση με:  

α. την ημερομηνία φόρτωσης. 

β. Την ώρα φόρτωσης, 

γ. Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και λοιπά στοιχεία του φορτωτή,  

δ. Το ονοματεπώνυμο του οδηγού, 

ε. τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (βυτίου) και 

στ. τη συνολική ποσότητα πετρελαίου που φορτώθηκε. Όλες οι παραπάνω ενδείξεις θα 

συμπληρώνονται, κατά τη φόρτωση. Πρωτότυπο της σελίδας που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 

δρομολόγιο θα έχει μαζί του ο οδηγός στο αυτοκίνητο με ευθύνη του, το δε αντίγραφο (στέλεχος) 

θα παραμείνει στο χώρος φόρτωσης με ευθύνη του φορτωτή. 

Κατά την παράδοση του υποχρεωτικά τηρούνται οι διατάξεις της 14/89 Αγορ. Διάταξης άρθρα 384,  

385, 386, 387, 388, 389 και 390, συγκεκριμένα ο προμηθευτής συμπληρώνει στο παραστατικό 

(δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) παρουσία της επιτροπής παραλαβής, 

α. την ώρα παράδοσης, 

β. το ύψος του πετρελαίου σε εκατοστά του μέτρου στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την 

παράδοση της ποσότητας που παραγγέλθηκε,                                                                                                       

γ. τον αριθμό κυκλοφορίας του βυτιοφόρου αυτοκινήτου διανομής υγρών καυσίμων. 

2. Ο προμηθευτής σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας 

εκτός εάν προσκομίσει βεβαίωση του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Φλώρινας περί έλλειψης του είδους στο ελεύθερο εμπόριο. 

Άρθρο 18 

Παραλαβή   

1. Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής 

προμηθειών. 

Άρθρο 19 

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης ή μη εξυπηρέτησης των αναγκών του 

Κέντρου θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 20 

Τρόπος πληρωμής-Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή 

11 
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1. Η πληρωμή των παραλαμβανομένων ποσοτήτων θα γίνεται από το Κέντρο, με βάση την 

ισχύουσα τιμή την ημέρα παράδοσης που θα προκύπτει από το δελτίο αποστολής ή το δελτίο 

εισαγωγής του στη δεξαμενή, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από 

την υποβολή του τιμολογίου, Δελτίου αποστολής-τιμολογίου από τον προμηθευτή. 

Τα Τιμολόγια, Δελτία αποστολής-Τιμολόγια θα θεωρούνται από το Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού 

της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που ελέγχει το κανονικό της τιμής και την πιστή τήρηση 

των όρων της σύμβασης. 

2. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι κρατήσεις γίνονται στην τιμή χωρίς τον 

Φ.Π.Α. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) θα βαρύνει το Κέντρο. 

Άρθρο 21 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

1. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Κέντρο, 

Δ/νση Μ. Αλεξάνδρου 86 ΤΚ 531 00, τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50902, 23853-50907, fax 

23853-50903 και e-mail: kpmaf@otenet.gr.  

2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενος ύστερα από αίτηση που θα 

υποβάλλεται στο Κέντρο.  

III. Η πίστωση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Κέντρου κατά το έτος 2018 θα 

δεσμευθεί κατά προτεραιότητα μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. 

έτους 2018 του Κέντρου από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.      

ΙV. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παπουτζή Λάζαρο να συντάξει 

περίληψη της προκήρυξης.   

V. Η μόνιμη υπάλληλος Κελεσίδου Σοφία, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 

αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλληλο Ορνιθά Άννα, του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων θα εκτελεί 

χρέη γραμματέα στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση 

εργασιών. 

VΙ. Η μόνιμη υπάλληλος Χαβαλέ Ιωάννα, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με αναπληρωτή 

τον μόνιμο υπάλληλο Σαρνατζίδη Γεώργιο, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας θα εκτελεί χρέη 

γραμματέα στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων. 

VΙΙ. Η απόφαση άμεσα να εκτελεστεί.  

VΙΙΙ. Η απόφαση να αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και στο 

Διαύγεια. 

…………………………………………………………………………………………………………  

                Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν συντάσσεται 

και υπογράφεται σύμφωνα με το νόμο.  

        O Πρόεδρος του Δ.Σ                        Οι Αντιπρόεδροι                     Τα μέλη                                                                                                       

(Τ.Υ.Σ) Παπουτζής Λάζαρος                   Ασημοπούλου Σοφία              Σολάκη Ανδρομάχη 

                                                                  Παπούλκας Χρήστος              Βαλαλάκη Στεργιούλα  

                                                                                                                  Σιδηροπούλου Αγνή                                                                     

                                                                                                                  Σαρνατζίδης Γεώργιος 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Φλώρινα 27-10-2017 

Η γραμματέας 

 

 

 

Κελεσίδου Σοφία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Επωνυμία εταιρείας: 

 

Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 

 

Διεύθυνση έδρας: 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

 

Fax, E-mail:  

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Φλώρινα …./…./2017 

 

ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

             Μ. Αλεξάνδρου 86 

             531 00  Φλώρινα 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Κέντρου κατά το έτος 2018, η εταιρεία 

……………………………………………………………… προσφέρει ή προσφέρω ποσοστό 

έκπτωσης …………………………………………επί τοις εκατό (……..%) στην μέση λιανική τιμή 

πώλησης όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-

Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21/26-10-2017 

(Θέμα 1ο) προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

Α/Α 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 

(%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕ- 

ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

    1 Πετρέλαιο θέρμανσης.  

 

 

                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 

 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Επωνυμία εταιρείας: 

 

Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 

 

Διεύθυνση έδρας: 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

 

Fax, E-mail:  

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Φλώρινα     /  /2017 

 

ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

             Τμήμα Διαχείρισης 

             Μ. Αλεξάνδρου 86 

             531 00  Φλώρινα 

 

 

 

Θέμα: Υποβολή προσφοράς σχετικά με την υπ’ αριθ.  21/26-10-2017 (Θέμα 1ο) προκήρυξη του 

           Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. 

 

 

            Σας υποβάλλουμε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς με σκοπό τη συμμετοχή του φορέα μας 

στην διαδικασία για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης αναφορικά με την υπ’ 

αριθ. 21/26-10-2017 (Θέμα 1ο) προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακαλούμε όπως 

κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην ανωτέρω διαδικασία.   

                                                                                                                 Ο/Η Αιτ……… 

 

 

 

                                                                                                        (σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Σφραγισμένος φάκελος προσφοράς. 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221640]] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μ. Αλεξάνδρου 86/Φλώρινα/531 00] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κελεσίδου Σοφία/Ναούμ Χρήστος] 

- Τηλέφωνο: [23853-50907/23853-50908] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [kpmaf@otenet.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.kkppdm.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης CPV 09135100-5 του Κέντρου κατά το 

έτος 2018] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221640]] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.kkppa.gr/


ΑΔΑ: ΨΛΙΟ469ΗΜΦ-ΔΞ3



16 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 

για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

viii
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

[] Ναι [] Όχι  
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να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  
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[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

[] Ναι [] Όχι 
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αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 

από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης 
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αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -

και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 

να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxviii

, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxix

, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπτ

ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
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προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xlvii

, 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
xlviii

. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

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

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

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
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συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xli

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 

στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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