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              ηε Φιψξηλα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο 14-10-2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 6.00 κ.κ έσο 8.30 κ.κ, 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. Β3/1937/11-10-2019 πξφζθιεζε 

ηνπ θνπ Παπνπηδή Λάδαξνπ, Πξνέδξνπ ηνπ, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ νη θ.θ:  

1. Παπνπηδήο Λάδαξνο ηνπ Κπξηάθνπ, Πξφεδξνο, 

2. Αζεκνπνχινπ νθία ηνπ Γεκεηξίνπ, Α΄ Αληηπξφεδξνο, 

3. Παπνχιθαο Υξήζηνο ηνπ Αλδξέα, αλαπιεξσηήο Β΄ Αληηπξφεδξνο, 

4. Κνιέληζε Διεπζεξία ηνπ Ισάλλε, ηαθηηθφ κέινο, 

5. ηδεξνπνχινπ Αγλή ηνπ Γεκεηξίνπ, ηαθηηθφ κέινο θαη 

6. Βαιαιάθε ηεξγηνχια ηνπ Παξαζθεπά, ηαθηηθφ κέινο. 

              Υξέε εηζεγεηή άζθεζε ε θα Αζεκνπνχινπ νθία, Α΄ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Β3/1938/11-10-2019 απφθαζε ηνπ θνπ Παπνπηδή 

Λάδαξνπ, Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ θαη γξακκαηέα ε θα Σζνπκίηα 

Μαξία, ππάιιεινο ηνπ Κέληξνπ. 

               Κιήζεθε θαη δελ παξαβξέζεθε ν θνο Γθέθηζεο Δπάγγεινο ηνπ Γεσξγίνπ, Β΄ 

Αληηπξφεδξνο. 

              Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν έμη (6) κειψλ ήηαλ παξφληα ηα έμη 

(6) κέιε, ν θνο Παπνπηδήο Λάδαξνο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαη αθνινχζεζε ε ζπδήηεζε ζην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

ΘΔΜΑ 1ν:  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔ- 

                   ΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2020. 

                   Η Α΄ Αληηπξφεδξνο ζέηεη ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

1. Σελ αλάγθε πξνθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηκεκαηηθέο πξνκήζεηεο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα επηά επξψ 

θαη δέθα ιεπηψλ (48.387,10) ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α 24% ή εμήληα ρηιηάδσλ 

(60.000,00) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ρσξίο ηε δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ θαηά ην έηνο 2020, δηφηη δελ έρεη εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ 

θαη εμφδσλ νηθ. έηνπο 2020 ηνπ Κέληξνπ απφ ηελ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.  

2. Σελ ππ’ αξηζ. 1814/407/10-6-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Πξφλνηαο.   

3. Σελ ππ’ αξηζ. 10054/2484/8-4-2013 (Φ.Δ.Κ 948/18-4-2013 η.Β΄) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο « Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ». 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 9898/2450/24-4-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Πξφλνηαο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (Φ.Δ.Κ 143/28-6-2014 η. Α΄) « Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο » φπσο ηζρχεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 80/2016 « Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο » (Α΄ 145).  

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ 147/8-8-2016 η. Α΄) « Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
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Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/14/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ » φπσο ηζρχεη. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. Γ2β/ΟΚ/8291/22-11-1984 (Φ.Δ.Κ 860/7-12-1984 η. Β΄) απφθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο « Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Παηδηθήο 

Μεξίκλεο » φπσο ηζρχεη.    

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 572/1970 (ΦΔΚ 125 Α΄) « Πεξί νξγαλψζεσο, δηαξζξψζεσο, ιεηηνπξγίαο 

θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πάζεο θαηεγνξίαο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Οξγαληζκψλ θαη Δπηηξνπψλ ελ ηε 

Γηνηθήζεη ησλ νπνίσλ κεηέρεη ν Βαζηιεχο ή κέινο ηεο Βαζηιηθήο Οηθνγέλεηαο » φπσο ηζρχεη.  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ 81/4-4-2005 η. Α΄) « Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο » φπσο ηζρχεη.     

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ « Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο » ηνπ Ν. 4025/2011 (Φ.Δ.Κ 228/2-11-2011 η. Α΄) « Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο ». 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4052/2012 (Φ.Δ.Κ 41/1-3-2012 η. Α΄) « Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ « Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ.), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο » θαη άιιεο 

δηαηάμεηο ». 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 85/2012 (Φ.Δ.Κ 141/21-6-2012 η. Α΄) « Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία 

Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ ». 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4109/2013 (Φ.Δ.Κ 16/23-1-2013 η. Α΄) « Καηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ ηνκέα-χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο » φπσο ηζρχεη.  

15. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4302/2014 (Φ.Δ.Κ 225/8-10-2014 η. Α΄)                          

« Ρχζκηζε ζεκάησλ Δθνδηαζηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ».     

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ 112/13-7-2010 η. Α΄) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν « Πξφγξακκα Γηαχγεηα » θαη άιιεο δηαηάμεηο ». 

17. Σελ ππ’ αξηζ. Γ9/40861/10675/27-12-2016 (ΦΔΚ 722/29-12-2016 η. Τ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζε ηεο 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο « Οξηζκφο κειψλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ». 

18. Σελ ππ’ αξηζ. Γ9/10729/3377/3-4-2017 (ΦΔΚ 169/11-4-2017 η. Τ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζε ηεο 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο « Σξνπνπνίεζε ηεο 

αξηζ. Γ9/40861/10675/27-12-2016 απφθαζεο ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη  

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο « Οξηζκφο κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο » (Τ.Ο.Γ.Γ), φπσο ηζρχεη ». 

19. Σελ ππ’ αξηζ. Γ/807/24-04-2019 (ΑΓΑ: 6Ρ03469ΗΜΦ-3ΝΡ)   απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ « πγθξφηεζε ηξηκειψλ επηηξνπψλ: α) δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 

δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, β) αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, γ) παξαθνινχζεζεο 

θαη παξαιαβήο πξνκεζεηψλ θαη δ) παξαιαβήο ππεξεζηψλ ». 

20. Σελ ππ’ αξηζ. Γ/1925/09-10-2019 (ΑΓΑ: Ω2ΞΚ469ΗΜΦ-Ξ43 θαη ΑΓΑΜ: 19REQ005679726 

2019-10-09) απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ « Αλάιεςε ππνρξέσζεο ΚΑΔ 

1611 ». 

21. Σν ππ’ αξηζ. Γ/1924/09-10-2019 (ΑΓΑΜ: 19REQ005679688 2019-10-09) πξσηνγελέο αίηεκα 

ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο κε ζέκα « Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Κέληξνπ 

θαηά ην έηνο 2020 ». 

22. Η Α΄ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ ηα παξαπάλσ εηζεγείηαη: 

α) Σελ πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε ζθξαγηζκέλσλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ έσο 05-11-2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 

π.κ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ κέζε 
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ιηαληθή ηηκή πψιεζεο φπσο ζα νξίδεηαη απφ ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ, ηνπ Σκήκαηνο 

Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο γηα ηκεκαηηθέο πξνκήζεηεο 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα 

επηά επξψ θαη δέθα ιεπηψλ (48.387,10) ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α 24% ή εμήληα 

ρηιηάδσλ (60.000,00) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ηνπ Κέληξνπ θαηά ην έηνο 2020. 

β) Η πίζησζε γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Κέληξνπ θαηά ην έηνο 2020 λα 

δεζκεπζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ νηθ. 

έηνπο 2020 ηνπ Κέληξνπ απφ ηελ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο.      

γ) Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Παπνπηδή Λάδαξνπ λα 

ζπληάμεη πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο.   

δ) Η κφληκε ππάιιεινο Κειεζίδνπ νθία, ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ κε 

αλαπιεξψηξηα ηελ κφληκε ππάιιειν Οξληζά Άλλα, ηνπ θιάδνπ ΓΔ Βνεζψλ Ννζνθφκσλ λα εθηειεί 

ρξέε γξακκαηέα ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ. 

ε) Η κφληκε ππάιιεινο Υαβαιέ Ισάλλα, ηνπ θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ κε αλαπιεξσηή 

ηνλ κφληκν ππάιιειν αξλαηδίδε Γεψξγην, ηνπ θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο λα εθηειεί ρξέε 

γξακκαηέα ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ. 

ζη) Η απφθαζή ηνπ άκεζα λα εθηειεζηεί.  

δ) Η απφθαζή ηνπ λα αλαξηεζεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

ζην Γηαχγεηα. 

                   Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ ηα παξαπάλσ απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ηελ θαηάζεζε ζθξαγηζκέλσλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ έσο 05-11-2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 π.κ θαη 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ κέζε ιηαληθή 

ηηκή πψιεζεο φπσο ζα νξίδεηαη απφ ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ, ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ-

Σνπξηζκνχ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο γηα ηκεκαηηθέο πξνκήζεηεο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα επηά επξψ 

θαη δέθα ιεπηψλ (48.387,10) ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α 24% ή εμήληα ρηιηάδσλ 

(60.000,00) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ηνπ Κέληξνπ θαηά ην έηνο 2020. 

2. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη φξνη δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα 

επηά επξψ θαη δέθα ιεπηψλ (48.387,10) ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α 24% ή εμήληα 

ρηιηάδσλ (60.000,00) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ηνπ Κέληξνπ θαηά ην έηνο 2020 

θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

Άξζξν 1 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αλέξρεηαη ζε ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο 

ηξηαθφζηα νγδφληα επηά επξψ θαη δέθα ιεπηά (48.387,10) ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α 

24% ή εμήληα ρηιηάδεο (60.000,00) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α θαη βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 

1611 « Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ »  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

νηθ. έηνπο 2020 ηνπ Κέληξνπ. 

Άξζξν 2 

Καλφλεο δεκνζηφηεηαο 

1. Γεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα « ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΒΗΜΑ ΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ». 

2. Αλάξηεζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ www.kkppdm.gr. 

3. Αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Κέληξνπ. 

4. Αλάξηεζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Φιψξηλαο. 

5. Αλάξηεζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο. 

6. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
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Άξζξν 3 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο-Λφγνη απνθιεηζκνχ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο 

ππεξεζίαο θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο 

ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα κφλν δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε 

κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνθιείεηαη απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ (γλσκνδφηεζε ΝΚ 394/2000, νινκέιεηα). 

2. Κάζε ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

4412/2016 εθφζνλ: 

α) ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 

Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

β) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, 

γ) γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα, φπσο: 

αα. αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 

4412/2016 (δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο) ή 

δηάπξαμε ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ή επίδεημε ζνβαξήο πιεκκέιεηαο. 

ββ. ηέιεζε ππφ πηψρεπζε ή ππαγσγή ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαγσγή ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή εάλ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

γγ. ζχλαςε ζπκθσληψλ κε ζηφρν ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη επηξξνήο κε αζέκηην ηξφπν 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

δδ. εάλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια ιηγφηεξα παξεκβαηηθά κέζα. 

Άξζξν 4 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Α. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα 

ππνβάιινπλ: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (ζε θιεηζηφ ππνθάθειν), φπνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε 

έθπησζε επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο φπσο ζα νξίδεηαη απφ ην Γειηίν 

Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ, ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο 

θαζψο θαη ηνπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. εκεηψλεηαη φηη 

νη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε ΔΤΡΩ. 

β) Σερληθή πξνζθνξά (ζε θιεηζηφ ππνθάθειν), ε νπνία ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζχκθσλα κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 

γ) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, χςνπο ελληαθνζίσλ εμήληα νθηψ (968,00) επξψ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α ζα 

ππνβάιινπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ. 

δ) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, νηθνλνκηθνχ θνξέα (π.ρ ΦΔΚ 

4 



ΑΔΑ: Ψ2ΩΡ469ΗΜΦ-Υ59



ζχζηαζεο, ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο (απφθαζε Γ θαη πξαθηηθφ Γ), αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ 

θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ φπσο ηζρχεη, ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα αξρή, απνδεηθηηθά 

θαηαρψξεζεο κεηαβνιψλ θαη ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.ΜΗ., φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θ.α.). 

ε) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ππεχζπλε δήισζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνθαηαξθηηθφ απνδεηθηηθφ ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην ηεο ΔΔ 

ζχκθσλα κε ηελ 158/2016 απφθαζε ηεο ΔΑΑΓΗΗ. Η ππεχζπλε δήισζε επηηξέπεη ζηηο 

ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ή άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα απνδείμνπλ φηη:  

αα. δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη ή είλαη δπλαηφλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη  

ββ. πιεξνχλ ηα ζπλαθή θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν 

ΣΔΤΓ φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ην Κέληξν ζηελ πξνθήξπμε ζην Παξάξηεκα Γ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ.  

Δηδηθά ν θάζε ππνςήθηνο ζα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ « α. Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα 

επηινγήο » απφ ην Μέξνο IV « Κξηηήξηα επηινγήο » θαη δελ ζα ζπκπιεξψζεη ην Μέξνο V                     

« Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ ».  

ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ρσξίο ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 

αα. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ββ. Να δειψλεηαη φηη: 

i. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ απαηηνχληαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο, 

ii. Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη 

απφ ην Κέληξν θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή, 

iii. Απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, 

iv. πλέηαμαλ ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θη έρνπλ ιάβεη 

πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ θαη 

v. Παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ 

Κέληξνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

Τπφρξενη ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ είλαη θαηά πεξίπησζε: 

i. Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη γηα ηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., 

ii. Οη δηαρεηξηζηέο γηα ηηο Δ.Π.Δ. θαη Ι.Κ.Δ., 

iii. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο Α.Δ, 

iv. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, 

v. Κάζε κέινο γηα ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ-θνηλνπξαμία. 

vi. Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

δ) Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ηδηφθηεηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ λφκηκα 

ραξαθηεξηζκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ζαλ απηνθίλεην βπηηνθφξν πγξψλ θαπζίκσλ, κε ην 

νπνίν ζα δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ε κεηαθνξά. 

2. Οη αιινδαπνί λα ππνβάιινπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 

80 ηνπ Ν. 4412/2016.  

3. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά λα ππνβάιινπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016.  

4. Οη ζπλεηαηξηζκνί λα ππνβάιινπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016.  

5. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ λα ππνβάιινπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Β. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

Άξζξν 5 
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Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

1. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο λα είλαη νη εμήο:  

α) Να πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππ’ αξηζ. 467/2002/10-10-

2003 (ΦΔΚ 1531/16-10-2003 η. Β΄) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ « Πξνδηαγξαθέο θαη 

κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ».  

β) Να είλαη πνηφηεηαο φκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα Διιεληθά Κξαηηθά Γηπιηζηήξηα θαη 

πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο 

εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ 

Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 

γ) Να είλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο, λεξφ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη αλάκεημε κε πεηξέιαην θίλεζεο ή άιιεο μέλεο χιεο. 

δ) Να έρεη ην θπζηθφ ηνπ ρξψκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. 

2. Σν Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη φζεο θνξέο θξίλεη αλαγθαίν δείγκαηα απφ ην ππφ 

πξνκήζεηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ψζηε λα ειέγρεηαη ε πνηφηεηά 

ηνπ θαη ην αλ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, αλ ζεσξήζεη φηη πξνέθπςε βιάβε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζα νθείιεηαη ζ’ απηφ. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή 

θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία (ιήςε δείγκαηνο, απνζηνιή ζην Γ.Υ.Κ. θιπ.) ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

3. Σν Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιεί ηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ γηα λα ειέγρεηαη ηφζν 

ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο απφ ηνλ λφκν πξνδηαγξαθέο ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο. 

Άξζξν 6 

Πνζφηεηα 

1. Η πνζφηεηα ηνπ πξνο πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο είλαη εμήληα ρηιηάδεο (60.000,00) ιίηξα 

πεξίπνπ.  

2. Η πνζφηεηα ηνπ πξνο πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα απφθιηζεο.  

Άξζξν 7 

Πξνζθνξέο 

1. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.  

2. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζε έλα αληίγξαθν, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

3. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε « Σερληθή Πξνζθνξά ». Σα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο 

κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε « Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ». 

4. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

5. Οη πξνζθνξέο δελ ζα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Άξζξν 8 

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβιεζνχλ ζε 

θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε « Πξνκήζεηα  πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Κ.Κ.Π.Π. Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαηά ην έηνο 2020 » ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ, Μ. Αιεμάλδξνπ 86, ΣΚ 531 00, 

Φιψξηλα έσο 05-11-2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 π.κ. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ζπκκεηνρήο πξνο ην Κέληξν, ε νπνία 

θαηαηίζεηαη εθηφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί απφ ην Κέληξν 
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ζχκθσλα κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. Η αίηεζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα θαηαηεζεί απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ ή λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά, κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ή νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε 

ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ην Κέληξν νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζα είλαη εθπξφζεζκεο 

θαη ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ, αθνχ απνξξηθζνχλ σο κε θαλνληθέο απφ ηελ 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Ο θπξίσο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

θαη ηε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ πξνζθέξνληνο δηαγσληδφκελνπ θαη λα αλαγξάθεη επθξηλψο ηηο αθφινπζεο 

ελδείμεηο: 

α) Σε ιέμε « ΠΡΟΦΟΡΑ »,  

β) Σνλ ηίηιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο « ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ », 

γ) Σελ δηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο « Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 86, ΦΛΩΡΙΝΑ, Σ.Κ. 531 00 », 

δ) Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνλ αξηζ. πξση. ….. απηήο, 

ε) Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο, 

ζη) Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθέξνληνο, ήηνη ηελ επσλπκία, ηελ δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ 

ηειεθψλνπ, ηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (e-mail). 

Άξζξν 9 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο-Δλζηάζεηο 

1. Οη ελζηάζεηο επηηξέπνληαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή 

ζε απηφλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε θαη 

ππνβάιινληαη εγγξάθσο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ.  

Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο θαη γλσκνδνηεί. Δλζηάζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Καηά ηα ινηπά γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία, ην χςνο ηνπ παξαβφινπ θαη ηε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.  

2. Οη ελζηάζεηο θαη νη γλσκνδνηήζεηο  ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηίζεληαη ππφςε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο θαη εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο.  

Άξζξν 10 

Πξνζθεξφκελε ηηκή 

1. Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα δνζεί κε πνζνζηφ 

έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζήο ηνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο 

απφ ην Φ.Π.Α γηα παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηε πξνθήξπμε. 

2. Η έθπησζε επί ηνηο εθαηφ (%) ζα ππνινγίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο θαηά 

ην ρξφλν παξάδνζήο ηνπ, φπσο απηή ζα πξνθχπηεη χζηεξα απφ ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ Σκήκαηνο 

Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο. 

Η ηηκή ηνπ ππφθεηηαη ζε ηζφπνζε αλαπξνζαξκνγή αλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηζρχζεη ε 

ζχκβαζε απηή κεηαβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν ζεκεξηλφο ζπληειεζηήο δηακφξθσζήο ηνπ ή 

επηβιεζνχλ γεληθά ή εηδηθά ζηα πγξά θαχζηκα λέεο εηζθνξέο, δαζκνί, θφξνη θαη λέεο επηβαξχλζεηο. 

Η αλαπξνζαξκνγή ηνπ απηή ζα ηζρχζεη πάληνηε απφ ηελ εκέξα πνπ ζα επέιζνπλ νη παξαπάλσ 

κεηαβνιέο. 

3. Σν Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηα πιαίζηα ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ησλ πγξψλ 

θαπζίκσλ λα θαζνξίζεη εθ λένπ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο 

παξάδνζεο, παξαιαβήο θαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ. πγθεθξηκέλα ην Σκήκα 

Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο ζα νξίδεη ηελ ηηκή ηνπ επί ηεο νπνίαο  
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ζα νξίδεηαη ε έθπησζε θαη κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ζα δηακνξθψλνπλ νη εηαηξείεο δηαλνκήο-πψιεζεο  

πγξψλ θαπζίκσλ ή ηα δηπιηζηήξηα (κέζε ηηκή). Σεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ζα πξνεγείηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο έθπησζεο θαη κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ζα δηακνξθψλνπλ νη εηαηξείεο δηαλνκήο-

πψιεζεο πγξψλ θαπζίκσλ ή ηα δηπιηζηήξηα (κέζε ηηκή). Σεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ζα 

πξνεγείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Φιψξηλαο. 

4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε έθπησζε, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

Άξζξν 11 

Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αλαθνίλσζε ηηκψλ 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζα 

ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ, ζηηο 05-11-2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11.00 π.κ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε, θαηαρψξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.   

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα ζπλεδξηάζεη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ, ζηηο 06-11-2019, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ψξα 6.00 κ.κ. γηα λα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.  

Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

αλάζεζε. Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) απφ ηπρφλ ιάζε θαη παξαιείςεηο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

Θα αμηνινγεζνχλ κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

Θα θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο θαη ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ: 

α) δελ δίλνπλ ηηκή ζε επξψ ή είλαη αφξηζηεο ή δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

έθπησζε, 

β) πεξηέρνπλ ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο ή ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

γ) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνθήξπμεο, 

δ) δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη 

ε) δελ ππνβιεζνχλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά. 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη θαηά 

ηελ απνζθξάγηζε ησλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο 

εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

Σα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 12 

Κξηηήξηα αλάζεζεο-Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

1. Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζα 

ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε, θαηαρψξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.   

2. Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζα 

ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ.   

3. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνκήζεηεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζήο ηνπ φπσο ζα 

νξίδεηαη απφ ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ, ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ, ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο. 
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4. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθ ησλ 

πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ν ηειηθφο πξνκεζεπηήο ζα 

επηιεγεί κε θιήξσζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ. 

6. Σα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε  

εξγαζηψλ ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

7. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.  

8. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ζα ππνβάιεη, ζε 

ζθξαγηζκέλν  θάθειν ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: 

α) Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

αα. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, χςνπο δχν ρηιηάδσλ 

ηεηξαθνζίσλ είθνζη (2.420,00) επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α ζα θαηαζέζεη ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε. 

ββ. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηξνκνθξαηηθά 

εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 

κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ φπσο επίζεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 

Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

Η ππνρξέσζε αθνξά: 

i. Σνπο δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.), 

ii. Σνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 

ii. Σνλ πξφεδξν, ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.),  

iv. Σνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ,  

v. Κάζε κέινο ζηηο πεξηπηψζεηο έλσζεο πξνκεζεπηψλ-θνηλνπξαμίαο θαη  

vi. Σνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

γγ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο, δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

δδ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

o νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ θαη κε 

πξνζσπηθνχ, ηφζν θχξηαο φζν θαη επηθνπξηθήο. 

εε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

ζηζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
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β) Οη αιινδαπνί λα ππνβάινπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 80 

ηνπ Ν. 4412/2016.  

γ) Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά ζα ππνβάινπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016.  

δ) Οη ζπλεηαηξηζκνί ζα ππνβάινπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016.  

ε) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ζα ππνβάινπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016.  

9. Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζα 

ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 

πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

10. Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα 

ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζα 

ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ή κε ηεο πξνκήζεηαο.   

11.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ή κε ηεο πξνκήζεηαο. 

12. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή 

κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ 

εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, 

ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Άξζξν 13 

Παξάδνζε 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ ζην Κέληξν. 

2. Η παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε επζχλε, 

θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ ζηε δεμακελή πεηξειαίνπ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη' αλψηαην φξην 

απφ ηελ έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε ηνπ θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κέζα ζηελ ίδηα 

εκέξα πάληνηε κεηά απφ κέηξεκα. 

Η κεηαθνξά λα δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηδηφθηεηα κεηαθνξηθά κέζα λφκηκα 

ραξαθηεξηζκέλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ζαλ απηνθίλεηα βπηηνθφξα πγξψλ θαπζίκσλ. Σα ελ 

ιφγσ βπηηνθφξα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε: 

α) χγρξνλν κεηξεηή πνπ ζα δηαζέηεη αεξνδηαρσξηζηή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αθξηβήο 

παξάδνζή ηνπ, 

β) Βηβιίν Γηαθίλεζεο Πεηξειαίνπ ηνπιάρηζηνλ δηπιφηππν θαη ζεσξεκέλν θαηά ζειίδα απφ ην 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα Φιψξηλαο ή ην Σκήκα Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Φιψξηλαο θαη ζα είλαη γξακκνγξαθεκέλν έηζη πνπ λα πεξηέρεη ρψξνπο γηα ζπκπιήξσζε κε:  

αα. Σελ εκεξνκελία θφξησζεο. 

ββ. Σελ ψξα θφξησζεο, 

γγ. Σν νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ θνξησηή,  

δδ. Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ νδεγνχ, 

εε. Σνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (βπηίνπ) θαη 

ζηζη. Σε ζπλνιηθή πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ θνξηψζεθε. Όιεο νη παξαπάλσ ελδείμεηο ζα 

ζπκπιεξψλνληαη, θαηά ηε θφξησζε. Πξσηφηππν ηεο ζειίδαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

δξνκνιφγην ζα έρεη καδί ηνπ ν νδεγφο ζην απηνθίλεην κε επζχλε ηνπ, ην δε αληίγξαθν (ζηέιερνο) 

ζα παξακείλεη ζην ρψξνο θφξησζεο κε επζχλε ηνπ θνξησηή. 

Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ ππνρξεσηηθά ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο 14/89 Αγνξ. Γηάηαμεο άξζξα 384, 

385, 386, 387, 388, 389 θαη 390, ζπγθεθξηκέλα ν πξνκεζεπηήο ζπκπιεξψλεη ζην παξαζηαηηθφ 
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(δειηίν απνζηνιήο θαη ηηκνιφγην) παξνπζία ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, 

α) Σελ ψξα παξάδνζεο, 

β) Σν χςνο ηνπ πεηξειαίνπ ζε εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ ζηε δεμακελή ηνπ παξαιήπηε πξηλ θαη κεηά 

ηελ παξάδνζε ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαγγέιζεθε,                                                                                                       

γ) Σνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ βπηηνθφξνπ απηνθηλήηνπ δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ. 

3. Ο πξνκεζεπηήο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο εθηφο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο: ππξθαγηάο, πιεκκχξαο, ζεηζκνχ, πνιέκνπ ή εάλ πξνζθνκίζεη 

βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο πεξί 

έιιεηςεο ηνπ είδνπο ζην ειεχζεξν εκπφξην. 

4. Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηφηε 

πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά ζην 

Κέληξν θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Άξζξν 14 

Παξαιαβή 

1. H παξαθνινχζεζε, ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ δηεπθξηλήζεσλ ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ν έιεγρνο ηεο 

θαιήο εθηέιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηνπ 

Κέληξνπ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο. 

3. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο εθαξκφδνληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

Άξζξν 15 

Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ζην Κέληξν 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, χςνπο ελληαθνζίσλ εμήληα νθηψ (968,00) επξψ, 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. 

2. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζην Κέληξν εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, χςνπο δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη (2.420,00) επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. 

Άξζξν 16 

χκβαζε 

1. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οπνηαδήπνηε 

φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα 

ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο 

κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

2. Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016, γίλεηαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

3. Η ζχκβαζε κε ηελ νπνία αλαηίζεηαη ε πξνκήζεηα θαηαξηίδεηαη απφ ην Κέληξν θαη ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Παπνπηδή Λάδαξν. 

4. Η ηζρχο ηεο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη ζηηο 31-12-2020.  

5. Η ηζρχο ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη 29-02-2021 κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ έρεη 

εμαληιεζεί ε πνζφηεηα θαη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο κέζα ζην έηνο 2020 πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηνλ 

πξνκεζεπηή.  

6. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Κέληξνπ ζα ηξνπνπνηεζεί ε ζχκβαζε 

αδεκίσο γηα ην Γεκφζην.        

Άξζξν 17 

Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηψηνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ παξαδψζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε  

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ηνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Άξζξν 18 

Σξφπνο πιεξσκήο-Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 

1. Η πιεξσκή ησλ παξαιακβαλνκέλσλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη απφ ην Κέληξν, κε βάζε ηελ 

ηζρχνπζα ηηκή ηελ εκέξα παξάδνζεο πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην δειηίν απνζηνιήο ή ην δειηίν 

εηζαγσγήο ηνπ ζηε δεμακελή, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, Γειηίνπ απνζηνιήο-ηηκνινγίνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Σα Σηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο-Σηκνιφγηα ζα ζεσξνχληαη απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο πνπ ειέγρεη ην θαλνληθφ ηεο ηηκήο θαη ηελ πηζηή ηήξεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

2. Οη λφκηκεο θξαηήζεηο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Οη θξαηήζεηο γίλνληαη ζηελ ηηκή ρσξίο ηνλ 

Φ.Π.Α. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ζα βαξχλεη ην Κέληξν. 

Άξζξν 19 

Πιεξνθφξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

α) Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ην Κέληξν, 

Γ/λζε Μ. Αιεμάλδξνπ 86 ΣΚ 531 00, ηειέθσλα 23853-50906, 23853-50907, 23853-50908, fax 

23853-50901 θαη e-mail: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr.  

β) Αληίγξαθν ηεο πξνθήξπμεο ζα ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνο χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα 

ππνβάιιεηαη ζην Κέληξν.  

3. Η πίζησζε γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Κέληξνπ θαηά ην έηνο 2020 ζα 

δεζκεπζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ νηθ. 

έηνπο 2020 ηνπ Κέληξνπ απφ ηελ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο.      

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Παπνπηδή Λάδαξν λα ζπληάμεη 

πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο.   

5. Η κφληκε ππάιιεινο Κειεζίδνπ νθία, ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ κε 

αλαπιεξψηξηα ηελ κφληκε ππάιιειν Οξληζά Άλλα, ηνπ θιάδνπ ΓΔ Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ζα εθηειεί 

ρξέε γξακκαηέα ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ. 

6. Η κφληκε ππάιιεινο Υαβαιέ Ισάλλα, ηνπ θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ κε αλαπιεξσηή 

ηνλ κφληκν ππάιιειν αξλαηδίδε Γεψξγην, ηνπ θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζα εθηειεί ρξέε 

γξακκαηέα ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ. 

7. Η απφθαζε άκεζα λα εθηειεζηεί.  

8. Η απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ζην 

Γηαχγεηα. 

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

                Σέινο θαη επεηδή δελ ππάξρεη άιιν ζέκα, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Σν παξφλ ζπληάζζεηαη 

θαη ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν.  

        O Πξφεδξνο ηνπ Γ.                        Οη Αληηπξφεδξνη                     Σα κέιε                                                                                                       

(Σ.Τ.) Παπνπηδήο Λάδαξνο                   Αζεκνπνχινπ νθία              Κνιέληζε Διεπζεξία 

                                                                  Παπνχιθαο Υξήζηνο              Βαιαιάθε ηεξγηνχια  

                                                                                                                  ηδεξνπνχινπ Αγλή                                                                     

 

 

Αθξηβέο απφζπαζκα 

Φιψξηλα 15-10-2019 

Η γξακκαηέαο 

 

 

 

Σζνπκίηα Μαξία 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Πξνο: Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

 

 

Θέκα: πλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Κέληξνπ θαηά ην 

           έηνο 2020. 

 

Απφθαζε πξνθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ: 17/14-10-2019 (Θέκα 1ν) 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο  πξνζθνξψλ: 05-11-2019, εκέξα Σξίηε, ψξα 10.00 π.κ. 

1. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο είλαη νη εμήο: 

α) Πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππ’ αξηζ. 467/2002/10-10-

2003 (ΦΔΚ 1531/16-10-2003 η. Β΄) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

β) Δίλαη πνηφηεηαο φκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα Διιεληθά Κξαηηθά Γηπιηζηήξηα θαη 

πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο 

εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ 

Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 

γ) Δίλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο, λεξφ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη 

αλάκεημε κε πεηξέιαην θίλεζεο ή άιιεο μέλεο χιεο. 

δ) Έρεη ην θπζηθφ ηνπ ρξψκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. 

2. Σν Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη φζεο θνξέο θξίλεη αλαγθαίν δείγκαηα απφ ην ππφ 

πξνκήζεηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ψζηε λα ειέγρεηαη ε πνηφηεηά 

ηνπ θαη ην αλ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, αλ ζεσξήζεη φηη πξνέθπςε βιάβε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζα νθείιεηαη ζ’ απηφ. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή 

θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία (ιήςε δείγκαηνο, απνζηνιή ζην Γ.Υ.Κ. θιπ.) ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

3. Σν Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιεί ηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ γηα λα ειέγρεηαη ηφζν 

ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο απφ ηνλ λφκν πξνδηαγξαθέο ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο. 

                                                                                                       Φιψξηλα …..-…..-2019 

                                                                                                        ….  ΠΡΟΦΔΡ……… 

 

 

 

                                                                                                         (θξαγίδα-Τπνγξαθή) 

 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, Σ.Κ, ΠΟΛΗ ΔΓΡΑ  

ΣΗΛΔΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  

ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ  

Α.Γ.Σ (ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ)  

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Δπσλπκία εηαηξείαο: 

 

Α.Φ.Μ. , Γ.Ο.Τ: 

 

Γηεχζπλζε έδξαο: 

 

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 

 

Fax, E-mail:  

 

Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: 

Φιψξηλα …./…./2019 

 

ΠΡΟ: Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

             Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

             Μ. Αιεμάλδξνπ 86 

             531 00  Φιψξηλα 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Πξνζθέξσ ή ε εηαηξεία ……………………………..………………………. πξνζθέξεη πνζνζηφ 

έθπησζεο ……………………………… επί ηνηο εθαηφ (……..%)  ζηελ κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο 

φπσο ζα νξίδεηαη απφ ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ, ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ, ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Κέληξνπ θαηά ην 

έηνο 2020 ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 17/14-10-2019 (Θέκα 1ν) πξνθήξπμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αλαιπηηθά: 

 

 

Α/Α 

 

 

ΔΙΓΟ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΔΠΙ ΣΟΙ ΔΚΑΣΟ 

(%) ΣΗΝ ΙΥΤΟΤΑ ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΜΔ- 

Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ 

    1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο.  

 

 

                                                                                                        ….  ΠΡΟΦΔΡ……… 

 

                                                                                                         (θξαγίδα-Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

 

Δπσλπκία εηαηξείαο: 

 

Α.Φ.Μ. , Γ.Ο.Τ: 

 

Γηεχζπλζε έδξαο: 

 

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 

 

Fax, E-mail:  

 

Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: 

Φιψξηλα     /  /2019 

 

ΠΡΟ: Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

             Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

             Σκήκα Γηαρείξηζεο 

             Μ. Αιεμάλδξνπ 86 

             531 00  Φιψξηλα 

 

 

 

Θέκα: Τπνβνιή πξνζθνξάο ζρεηηθά κε ηελ ππ’ αξηζ.  17/14-10-2019 (Θέκα 0ν) πξνθήξπμε ηνπ 

           Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ. 

 

 

            αο ππνβάιινπκε ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα καο 

ζηελ δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Κέληξνπ θαηά ην έηνο 

2020 αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 17/14-10-2019  (Θέκα 1ν)  πξνθήξπμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη παξαθαινχκε φπσο θάλεηε δεθηή ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία.   

                                                                                                                 Ο/Η Αηη……… 

 

 

 

                                                                                                        (ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) 

 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ: 

1. θξαγηζκέλνο θάθεινο πξνζθνξάο. 
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  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [99221640] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Μ. Αιεμάλδξνπ 86/Φιψξηλα/531 00] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Κειεζίδνπ νθία/Νανχκ Υξήζηνο] 

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

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [kpmaf@otenet.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.kkppdm.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ 

CPV): [Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο  CPV 09135100-5] 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [99221640] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηα] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [-] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

http://www.kkppa.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 



ΑΔΑ: Ψ2ΩΡ469ΗΜΦ-Υ59



3 

 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

vii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
viii

· 

2. δσξνδνθία
ix,x

· 

3. απάηε
xi

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiii

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xiv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xv

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xviii

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

[] Ναη [] Όρη  
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(«απηνθάζαξζε»)
xix; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxi

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxiv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxv

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  
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[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxviii, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxix

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxx

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

[] Ναη [] Όρη 



ΑΔΑ: Ψ2ΩΡ469ΗΜΦ-Υ59



10 

 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
 ή ελφηεηεο Α έσο Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα 

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xxxi

, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 

έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i

 
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ 

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη 

κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

 Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα 

επξψ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 

ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 

εθαηνκκχξηα επξψ και/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 

iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

viii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

ix
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

x
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 

ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), 

«Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ 

Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xi
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 

48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ. 
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xii

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο 

ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xiii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 

(ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xiv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xv
 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvi
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix
 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xx
 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  

xxi
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxii
 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ 

θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ 

ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ 

έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη 

ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
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xxiii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxiv
 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxv
 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvi
 Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxvii
 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 

αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxix
 Πξβι άξζξν 48. 

xxx
  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxi
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxxii
 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία 

απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.  

                                                                                                              Φιψξηλα ......../......../2019 

                                                                                                                       .......  δει......... 

                                                                                                                  θξαγίδα-Τπνγξαθή 
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