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Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΣΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ 

ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 ΕΥΡΩ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  

             (CPV 09135100-5)  

 

 

Έχοντας υπόψη:   

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 496/74 (ΦΕΚ Α204) «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» 

2. Το Ν. 3106/03 με τον οποίο συστάθηκε το ΕΚΑΚΒ ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. 

3. Το Ν. 3402/05 (ΦΕΚ 258/7-10-05 άρθρο 20) μετονομασία του ΕΚΑΚΒ σε ΕΚΚΑ. 

4. Το ΠΔ 22/2006 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/7-2-06) οργανισμός ΕΚΚΑ. 

5. Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

6. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

7. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις” 

8. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

10. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

11. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,  

12. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

13. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992(Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

14. Το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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15. Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α/148) «Ανάθεση και 

εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 

παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». 

16. Την με αρ.Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,  

17. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

18. Το Ν. 3698/Β/16-11-2016 «Έγκριση ’’Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ) του 

άρθρου 79 παρ.4 του Ν. 4412/2016(Α’147), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών, 

19. Την με Αρ. Πρωτ. 8305/26-9-2018 ΑΔΑ: 6ΡΒΛ469Η2Α-60Υ Απόφαση συγκρότησης επιτροπών για τη 

διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών και την με αρ. πρωτ. 6427/22-8-2019 ΑΔΑ 6ΡΗ3469Η2Α-Ι74. 

20. Την 13/20-6-2019 ΑΔΑ ΨΛΙ3469Η2Α-Χ7Χ απόφαση ΔΣ του ΕΚΚΑ έγκρισης δαπάνης.  

21. Την με Αρ. Πρωτ. 5310/8-7-2019 ΑΔΑ: ΨΒ7Ζ469Η2Α-ΕΟ0 Α/Α 412 απόφαση δέσμευσης πίστωσης, 

σε βάρος του ΚΑΕ 1611 του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ οικονομικού έτους 2019 και την πρόβλεψη για 

τα έτη  2020 - 2021.    

22. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το ΕΚΚΑ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) 19REQ005175498 & ΑΔΑ: ΨΛΙ3469Η2Α-Χ7Χ 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε 

 

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου για τις 

δομές του ΕΚΚΑ στην Αθήνα, για  δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

(%) επι της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής της αγοράς, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. 

 

1. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 50.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ οικονομικού έτους 2019 

και την πρόβλεψη για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. 

 

2. Το πλήρες κείμενο τους διακήρυξης  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες diavgeia.gov.gr,  

www.ekka.org.gr και  www.e-procurement.gr στην κατηγορία «Προκηρύξεις». Οι προσφορές θα 

κατατίθενται  εντός σφραγισμένου φακέλου στην Κεντρική Γραμματεία της Υπηρεσίας μας,  στον 4ο 

όροφο, οδός Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Αθήνα μέχρι και την Πέμπτη 12-9-2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

με οποιονδήποτε τρόπο. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην 

Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.  

3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο(2) έτη , η οποία θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης, 

με δικαίωμα παράτασης  έως τρεις (3) μήνες. 

 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος 

της προκήρυξης αυτής:  

• Γενικοί όροι συνοπτικού διαγωνισμού ………..…………….…..….......ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

• Έντυπο  οικονομικής προσφορά προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις δομές του 

Ε.Κ.Κ.Α στην Αθήνα ….…………..……………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

• Έντυπο ΤΕΥΔ...........................................................................................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

• Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης…………….…. …..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  

• Υπόδειγμα σύμβασης .…………………………………………….....… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

 

http://www.ekka.org.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΧΨ469Η2Α-ΙΑΦ





3 

 

 

5. Το ΕΚΚΑ παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις 

ώρες 8:00 π.μ.-14:00 μ.μ.,  κ. Ευαγγ. Αδαμάκη  τηλ. 2132039742.  

 

   

 

                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                                                                                              Περικλής Τζιάρας 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

Κεντρική Γραμματεία 

Τμήμα Προ/ών & Τεχ/κης Υπος/ξης 

 

Μέλη της Επιτροπής 

-Μπαμπάς Αναστάσιο, Πρόεδρος 

με αναπληρώτρια την Παπαστάθη Μαρία 

-Χατζηγαλήνη Βίκυ-Ελένη, μέλος 

με αναπληρώτρια την Γεωργούλη Ιωάννα 

-Σκαρμέα Αναστασία, μέλος 

με αναπληρώτρια την Μάνθου Παναγιώτα 

-Ραμπότα ΄Αννα, γραμματέας 

με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Ιωάννα 

 

 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο υπεύθυνος υπάλληλος α/α 

 

 

Κων/νος Στεφανόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου για τις 

δομές του ΕΚΚΑ στην Αθήνα για δύο(2) έτη ή/έως εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

 

1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επι της διαμορφούμενης κάθε φορά 

μέσης λιανικής τιμής της αγοράς όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.  

 

1.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:  

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επάγγελμα σχετικό με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο 

των υπηρεσιών, το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός.  

• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται 

στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147).  

• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 50.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ οικονομικού έτους 2019 και 

την πρόβλεψη για τα οικονομικά έτη 2020-2021. (Απόφαση δέσμευσης πίστωσης με Αρ. Πρωτ. 5310/8-

7-2019 ΑΔΑ ΨΒ7Ζ469Η2Α-ΕΟ0 Α/Α 412, σε βάρος του ΚΑΕ 1611 του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ 

οικονομικού έτους 2019). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ 

 

Ενδεικτικές ποσότητες που θα προμηθεύει ο «προμηθευτής» (στις διευθύνσεις των δομών)   αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα ανά Παράρτημα του ΕΚΚΑ:  

 
ΔΟΜΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Α.Α ΔΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

1 ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑΣ, οδός Λεωφ. Καρέα 116 

τηλ. επικοινωνίας 2132053100,102 και  210 

7643506 Προϊσταμένη κα Κοροβίλα Βούλα 
 

30.000 

2 ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΛΙΟΥ, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας 

65Α, τηλ. επικοινωνίας 2132053310,311 

Προϊσταμένη κα ΄Αννα Μαμάη 

 

10.000 

   

   

 

Η ποιότητα  του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες 

προδιαγραφές, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. 

Πετρέλαιο Θέρμανσης ΚΥΑ 467/2002, 468/2003, 284/2006, ΦΕΚ ΚΥΑ 1531/Β΄/2003, 1273/Β΄/2003 

1736/Β/2007.  
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ΑΡΘΡΟ 4  

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο(2) έτη και θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης, με 

δικαίωμα παράτασης  έως τρεις (3) μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016) 

 

4.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ),το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 

οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 

και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 

των άρθρων 73 παρ. 1, παρ. 2 και  παρ 4 εδ. α έως θ του Ν. 4412/2016. 

 

4.2 Έντυπο ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) 

Το Έντυπο ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 

3698/Β/16-11-2016 και την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ - ΑΚΗ) και 

διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω  της ιστοσελίδας του ΕΚΚΑ www.ekka.org.gr σε δύο 

μορφές αρχείου: 

- Αρχείο PDF, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &  

- Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου 

να  το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη 

μορφή.  

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από το ΕΚΚΑ και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ,  IV και VI) 

συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί 

από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας 

-Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς με την επισήμανση πως στο ερώτημα 

σχετικά με την κατ΄ αποκλειστικότητα προμήθεια θα αναφέρουν τα στοιχεία της περίπτωσης Δ του άρθρου 

10 της παρούσας. 

-Το μέρος IV A συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς. 

-Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 

κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

 

Επισημαίνεται ότι : 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 

ΤΕΥΔ. 

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV . 

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.  

 

4.3 Λόγοι αποκλεισμού  

 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους:  

 

4.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

http://www.ekka.org.gr/
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

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

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

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

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

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE ) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές.  

 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,  

 

(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού των παρ.1 και 4 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 

9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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4.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

παραγράφους, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή/και 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/και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

4.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  
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ζ) εάν 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, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

,  

η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης.  

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

 

4.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

 

4.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 4.3.1, 4.3.2. και 4.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

 

4.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

 

4.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

 

4.4  Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016). 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 

συμμετοχής]και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. 

Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης, στα οποία 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι του EKKA αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραδίδονται στην Κεντρική 

Γραμματεία, 4ο όροφο, μέχρι τις 12-9-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ειδάλλως θα απορρίπτονται 

ως εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης   του διαγωνισμού, 

6.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΓΛΩΣΣΑ  -ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 

 

8.1Τρόπος υποβολής προσφορών   

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο(κυρίως φάκελος 

προσφοράς).  Ο φάκελος   πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX ΚΑΙ Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την 

ένδειξη:  
 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Βας. Σοφίας 135 & Ζαχαρωφ, Αθήνα Τ.Κ. 11521  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ.Πρωτ …………… «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

(CPV 09135100-5)».  
Στο φάκελο σε εμφανές σημείο θα πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη «ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»  

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  
Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο 

ΕΚΚΑ, Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Αθήνα Τ.Κ. 11521   με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. 

Όλες οι προσφορές ακόμα και αυτές που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν 

φθάσουν στο ΕΚΚΑ  έως τις 10.00 π.μ την  Πέμπτη 12-9-2019  ημερομηνία λήξης διενέργειας 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη.  
 
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο που θα πρέπει να περιέχει τρεις 

(3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους Φακέλους. Τα περιεχόμενα κάθε φακέλου θα υποβληθούν 

επί ποινή αποκλεισμού σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, 

θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.  
Οι Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :  
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:  
-ένα (1) πρωτότυπο  
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-ένα (1) αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».  
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:  
-ένα (1) πρωτότυπο  
-ένα (1) αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:  
-ένα (1) πρωτότυπο  
-ένα (1) αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

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

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει 

και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

• Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει 

να είναι σαφείς. 

• Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον 

εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 

σελίδας. 

• Προσφορά  η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς 

απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

• Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές 

ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιον τους, είτε ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των 

προσφορών. 

• Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένδικο μέσον κατά της προκήρυξης 

του διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της προκήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της προκήρυξης. 

 
8.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 

 
8.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016) 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:  

το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  4 της παρούσας. 

 

8.2.Β  Τεχνική προσφορά 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει: 
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 

ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών στην οποία να δηλώνεται ότι : 

 
- αποδέχεται πλήρως και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας. 
- ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό,  τεχνικά μέσα 

κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης, 
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Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω στοιχείων προσκομίζονται τα δικαιολογητικά: 
 
1. Στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης και του εξοπλισμού της επιχείρησης 
2. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας (ΓΕΜΗ). 
 

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

ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών στην οποία να δηλώνεται ότι ως ανάδοχος : 

α)Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δομών ή εάν υπάρξει σχετική διαφορετική ρύθμιση από 

το φορέα ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων, θα πάψει την προμήθεια πετρελαίου, 

χωρίς καμία υποχρέωση του ΕΚΚΑ 
β)Σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των  δομών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα αναλάβει την 

προμήθεια πετρελαίου με του ίδιους όρους της προσφοράς και της σύμβασης που θα υπογράψει. 
 

8.2.Γ  Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)  

 

Στον Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται η Οικονομική Προσφορά.   

  

Στον χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται, 

επί ποινή απορρίψεως: 

 
Η έντυπη Οικονομική Προσφορά του ΕΚΚΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της διακήρυξης συμπληρωμένο, 

σφραγισμένο και υπογεγραμμένο σε δύο αντίγραφα. 
Προσφορές που δεν έχουν συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς του ΕΚΚΑ αποκλείονται 

ως απαράδεκτες 
 

 
ΔΟΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α.Α ΔΟΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΙΤΡΑ 

1 ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑΣ 
 

30.000 

2 ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΛΙΟΝ 

 

10.000 

   

 
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή θα 

περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. και θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Επισημαίνεται ότι εφ’ όσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της Οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β: 

Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή θα δοθεί με ένα και μόνο ποσοστό έκπτωσης, 

σύμφωνα με τις ποσότητες. 

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

από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

Για τις ανάγκες σύγκρισης των προσφορών, αλλά και για τις ανάγκες υπολογισμών, που προκύπτουν 

από τους όρους της Διακήρυξης η τιμή προσφοράς προκύπτει ως εξής: 

Θέτουμε ως ενδεικτική τιμή ανα λίτρο το ποσό των 0,80€. 

• Ο προσφέρων, υπολογίζει το ποσό που αντιστοιχεί στην έκπτωση %, πολλαπλασιάζοντας την 

ενδεικτική τιμή 0,80Χποσοστό έκπτωσης=ποσό έκπτωσης . Το ποσό έκπτωσης 

στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία. 
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• Στη συνέχεια, η τιμή που προσφέρει, προκύπτει από την αφαίρεση της ενδεικτικής τιμής 0,80-

ποσό έκπτωσης=προσφερόμενη τιμή ανα λίτρο. Η τιμή  στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά 

ψηφία. 

• Η συνολική προσφερόμενη τιμή προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό προσφερόμενης τιμής ανα 

λίτρο Χ ποσότητα λίτρων Πίνακα Α για την Αττική  

Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 2,3% (2,3/100=0,023), οπότε 

το ποσό της έκπτωσης ανά λίτρο είναι 0,80 x 0,023 = 0,0184 και η προσφερόμενη τιμή  ανά λίτρο 

είναι 0,80 - (0,0184) = 0,7816). Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β  θα 

συμπληρώσει ως προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο το ποσό των 0,7816 και ως συνολική προσφερόμενη 

τιμή το ποσό των 0,7816Χ25.500=19.930,8 € χωρίς ΦΠΑ. 
3) Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. 
4) Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά 

κόστη κ.λ.π. 
5) Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης 

κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν 

είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.  

6) Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η ευθύνη 

όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

7) Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η αξιολόγηση της 

συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη. 
8) Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση 

αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα 

αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση για το ΕΚΚΑ.  
 
8.3   Γλώσσα 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και 

στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
8.4 Λοιπά στοιχεία 
-Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται 

αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 
-Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 του 

Ν.4412/2016) – 

ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 

 

9.1 Έναρξη διαδικασίας 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών σε ημέρα και 

ώρα που θα ορισθεί από το Ε.Κ.Κ.Α και θα κοινοποιηθεί στους οικονομικούς φορείς που έχουν καταθέσει 

προσφορά.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 

ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.  
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9.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 

όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 

το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 

όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή 

αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί από το Ε.Κ.Κ.Α και θα κοινοποιηθεί στους 

οικονομικούς φορείς που πληρούν τα στάδια α και β. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει τις οικονομικές 

προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών με κριτήριο το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης (%) επι της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής της αγοράς όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας 

Περιφέρειας και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό Ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, το Ε.Κ.Κ.Α επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή 

και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 

9.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ε.Κ.Κ.Α, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 

της παρούσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 (Άρθρο 103 Ν.4412/2016) 

 
10.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Ε.Κ.Κ.Α ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα 

δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
 

10.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Το Ε.Κ.Κ.Α μπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον 

ημέρες. 
 

10.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 

τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομητών 

λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις 

των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
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10.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Ε.Κ.Κ.Α,  για τη λήψη απόφασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 
 

10.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 

 

11.1  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 

Ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 9.1 της παρούσας είναι τα εξής: 

 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ(Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το 

παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ. 

 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, 

κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της.  

ΙΙΙ) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 

επαγγελματικό παράπτωμα): 

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 4.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, 

κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 4,3, 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 4.3 

 

ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 4.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. 

 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό Ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. 

 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
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α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο Α , εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή τους, 

 

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο Β, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα 

στην προηγούμενη περίπτωση, 

 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο Γ, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την  υποβολή τους 

και 

 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο 105 Ν.4412/2016) 

 

12.1 Το Ε.Κ.Κ.Α κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

Ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. 

Κατά της απόφασης αυτής  χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 
 

12.2 Στη συνέχεια, το Ε.Κ.Κ.Α κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί 

να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 14.2 και 

14.3 της παρούσας, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (εφόσον υφίσταται 

αλλαγή). 
 

12.3 Η υπογραφή της σύμβασης  έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
 

12.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης  σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του ΕΚΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. 

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. 

Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

102 του Ν. 4412/2016. 

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες 

εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 
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Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. 

Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) 

 

14.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Ε.Κ.Κ.Α, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

14.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Ε.Κ.Κ.Α, το οποίο αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή 

παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Ε.Κ.Κ.Α, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

 

15.1 Εγγύηση Συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  
 

15.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς τo E.K.K.A. O 

χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου. 

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α)   την ημερομηνία έκδοσης, 

β)   τον εκδότη, 

γ)   τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, 

δ)   τον αριθμό της εγγύησης, 

ε)   το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου) εκδίδεται 

η  εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ)  τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η)    τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού, 

θ)    την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι)    την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

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

ια)   τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) 

την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Ε.Κ.Κ.Α) προς την οποία απευθύνεται 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 

τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Ε.Κ.Κ.Α έναντι του αναδόχου. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  2 μήνες μετά τη λήξη της και μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

 

15.3  Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (άρθρο 106 Ν.4412/2016) 

 

Το Ε.Κ.Κ.Α  με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα 

έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το ΕΚΚΑ, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 

106 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 17  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

(Άρθρο 219 Ν.4412/2016) 

 
Η μεταφορά και παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στις Δομές του ΕΚΚΑ, θα γίνεται τμηματικά και 

ανάλογα με τις ανάγκες, με δαπάνες και με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. Το πετρέλαιο θέρμανσης 

θα παραδίδεται ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ ή e-mail , δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την ημερομηνία παράδοσης των καυσίμων . Πριν από κάθε παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης στις 

Δομές του ΕΚΚΑ, η κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, 

οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά 

σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα 

γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές του ΕΚΚΑ, ανά  Δομή.  

Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 

ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης,  να συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, να 

παρακολουθεί και να ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου και να εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

1. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή .  

2. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π.  

3. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται 

αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγουμένου καυσίμου και θα 

συνοδεύεται από το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής..  
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4. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των παραδιδόμενων ειδών, με σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών 

παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα 

κατωτέρω στοιχεία:  

α) Ημερομηνία παραγγελίας  

β) Ποσότητα  

γ) Είδος  

δ) Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης  

ε) Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην Υπηρεσία  

στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν  

ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού και σε 

περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει  

η) Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία  

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε: 

 Α.1. Ποιοτικό και  

 Α.2. Ποσοτικό  

1. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :  

α) Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδους καυσίμου χρώματος (π.χ. πετρέλαιο 

θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό) .  

β)Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρμόδια Χημική Υπηρεσία. 

Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της εκφόρτωσης όταν 

κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα.  

Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές παραλαβής λαμβάνουν απ‟ 

ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

για τον σκοπό αυτό ή τα Τμήματα Τεχνικού Ελέγχου των Δ/νσεων Εμπορίου του Κεντρικού και 

Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Αθηνών (πρώην Νομαρχίας Αθηνών), τηλ .210 3240050 και 210 

6080612 αντίστοιχα. Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρακτικό 

δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται στο πρωτόκολλο 

δειγματοληψίας ,‟ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε να υπογράψει‟ και η δειγματοληψία διεξάγεται 

κανονικά. Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή 

παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητος ενός λίτρου το οποίο θα λαμβάνεται ανεξάρτητα από την 

δειγματοληψία της παρ. (β), από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων 

όπως ορίζει το άρθρο 431 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής, 

στο δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο (π.χ. είδος 

καυσίμου, ποσότητα αριθμ. Δελτίου Αποστολής κ.λ.π.). Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα 

μέχρι εξάντλησης των καυσίμων από την δεξαμενή. Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.  

2. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει πέρα από την καταγραφή της 

ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που 

αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν 

και μετά την παράδοση.  

Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 387 της 14/89 

Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης.  

Β. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη δειγματίζουσα 

Υπηρεσία.  

Γ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κανονικό - 

νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 
 

Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους 

όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του 

Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΡΗΤΡΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016) 

 

18.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Ε.Κ.Κ.Α , που είναι σύμφωνες 

με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

18.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλημμελής προμήθεια πετρελαίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής 

παραλαβής , το Ε.Κ.Κ.Α έχει το δικαίωμα να περικόψει ποσοστό μέχρι 50% και όχι λιγότερο από 10% επί 

της καθαρής αξίας του μηνιαίου τιμολογίου. 

 18.3 Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Ε.Κ.Κ.Α μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

18.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το ΕΚΚΑ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική 

νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την 

εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις 

νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., 

θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. 

Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς 

φορείς και σε κάθε τρίτο. 

2. Στο Ε.Κ.Κ.Α  παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. 

Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα 

στο Ε.Κ.Κ.Α να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή 

βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Κ.Α ή σε οποιονδήποτε 

τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και 

είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο 

προσωπικό του. 
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5. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων 

της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο 

εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ 

αναδόχου και Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε μηνιαίες δόσεις, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών 

που αναφέρονται στο Άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και: 

1. Τιμολόγιο του προμηθευτή που θα εκδοθεί νόμιμα. 

2. Πρακτικό καλής εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, από την αρμόδια Επιτροπή 

του εκάστοτε Ξενώνα. 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, από τους φορείς στους οποίους 

υποχρεούται ο Ανάδοχος να καταβάλει εισφορές, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του οφειλή.  

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά από την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος από το αρμόδιο Τμήμα 

Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Ε.Κ.Κ.Α.  

 Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής ολοκληρώνεται συνήθως σε ένα με δύο μήνες από την 

παραλαβή του αντίστοιχου τιμολογίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το Ε.Κ.Κ.Α  μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η Σύμβαση δύναται να  παραταθεί  έως τρείς (3) μήνες, κατόπιν συμφωνίας και των δύο 

συμβαλλομένων μερών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

2. Η Σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο 

συμβαλλομένων. 

3. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του ΕΚΚΑ, ισχύει η 

υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον. 

4. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας Ξενώνα ή εάν υπάρξει σχετική διαφορετική απόφαση του 

ΔΣ ή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα πάψει άμεσα η προμήθεια και θα 

διακοπεί η Σύμβαση, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση του ΕΚΚΑ 

5. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή άλλος φορέας χορηγήσει 

πετρέλαιο θέρμανσης στο Ε.Κ.Κ.Α με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει 

στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Ε.Κ.Κ.Α  και χωρίς δικαίωμα για 

αποζημίωση του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου 

αυτών.  

6. Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε περιφερειακό 

επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Ε.Κ.Κ.Α  

7. Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της οικείας Σύμβασης.  
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8. Το Ε.Κ.Κ.Α  διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από αυτές 

που αναφέρονται στη παρούσα εντός του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού όπως προκύπτει 

συμπεριλαμβανομένου των παρατάσεων, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών.  

9. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές ποσότητες για 

την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει 

εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

10. Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν το 

10% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και 

επιτακτικών αναγκών των Δομών του Ε.Κ.Κ.Α , ο προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική 

προσφορά για έγκριση, εφόσον του ζητηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
1. Στην περίπτωση κατά την οποία το συμβατικό είδος/υπηρεσία κριθεί απορριπτέο είτε από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής (ανά Δομή του Ε.Κ.Κ.Α) ή κατά την χρήση του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει, εφόσον του ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν. 4419/2016. Σε αντίθετη περίπτωση, 

όπως και στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος.  

2. Στην περίπτωση κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, 

κρίνονται όμως από το Δ.Σ. παραλειπτέες, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των 

αποκλίσεων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 

Ο ανάδοχος και το Ε.Κ.Κ.Α θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως,  για ορισμένες 

περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των 

συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με 

όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. 

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 

Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση του Έργου. 

Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. του Αναδόχου, η συνέχιση ή όχι 

της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Ανάδοχου ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, 

τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. 

 

Άρθρο 26 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για, ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν 

προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
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ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(β) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ που είναι ο 

αριθμός 0,80) 

(γ) 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

ΛΙΤΡΑ 

(δ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

(ε) 
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αποτελέσματος της στήλης 

(γ) με τα λίτρα της στήλης 
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ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

…………. 0,80-

(0,80ΧΠΟΣΟΣΤΟ) 

=………..…….. 

(Ο αριθμός αναφοράς 0,80 

μείον το ποσοστό 

έκπτωσης εκφρασμένο σε 

δεκαδικό αριθμό 

πολλαπλασιασμένο με τον 

αριθμό αναφοράς 0,80) 

……………… …………….. 

    ΦΠΑ ……………… 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

……………… 
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Παράδειγμα με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 2,3% - Ποσότητες Αθήνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(α) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(β) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 

(ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ που 

είναι ο αριθμός 0,80) 

(γ) 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

ΛΙΤΡΑ 

(δ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

(ε) 

(Πολλαπλασιασμός του 

αποτελέσματος της 

στήλης (γ) με τα λίτρα 

της στήλης (δ)  

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

2,3% 

 

(2,3/100=0,023) 

0,80-(0,80Χ0,0,23) 

=0,7816€ 

(Ο αριθμός αναφοράς 

0,80 μείον το ποσοστό 

έκπτωσης εκφρασμένο 

σε δεκαδικό αριθμό 

πολλαπλασιασμένο με 

τον αριθμό αναφοράς 

0,80) 

25.500 19.930,80 

    ΦΠΑ 4.783,39 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

24.714,19 
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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 φορέα1 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: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ) 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής : 99221315 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 135 & ΖΑΧΑΡΩΦ 11521 ΑΘΗΝΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγελία Αδαμάκη 

- Τηλέφωνο: 2132039742 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promith.adamaki@ekka.org.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο :www.ekka.org.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 ΕΥΡΩ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (CPV 09135100-5)  
 

 

 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες  

 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 
 

  

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 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

ΑΔΑ: 6ΤΧΨ469Η2Α-ΙΑΦ





26 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

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 άλλους6; 

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10.11 

3. απάτη12 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 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): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

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): 
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[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: [……] 
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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 

ασφάλισης22, 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: Διευκρινίστε: 

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 ;23 

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): 24 

[……][……][……] 
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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 

δικαίου25; 

[] 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 

καταστάσεις26 : 

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  συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  τις 

περιστάσεις27  

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 παράπτωμα28; 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

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 συμφερόντων29 , 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 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαi 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 
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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 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

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 

εγκατάστασής33; 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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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

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

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

αναφέροντα47, 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 

δωρεάν48. 

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 Δήλωσης 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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1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3. 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. 

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

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

6.  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.” 

7. 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.  

8. 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). 

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

“διαφθορά”. 

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

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

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

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

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

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

11. 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. 

12. 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 
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επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

13. 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”. 

14. 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.". 

15. 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 ) 

16. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19. 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)  

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

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

λήφθηκαν.  

21. 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).  

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

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

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

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

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

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

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

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

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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25. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

26. Άρθρο 73 παρ. 5. 

27. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

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

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

29. Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

31. 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. 

32. 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. 

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

36. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

38. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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.  

43. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

44. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

45. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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46. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

47. 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ…………………………..…………………… 
Ημερομηνία έκδοσης………………………. 

Προς: 
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 135 & ΖΑΧΑΡΩΦ 11521 ΑΘΗΝΑ                        
 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ……………………..για ………………….€ 

Με την παρούσα εγγυούμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διηζήσεως υπέρ 

(Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: 

Της Εταιρίας…………………οδός………………..αριθμός…………..ΤΚ ……..) 

 

(Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των Εταιριών: 

Α) ………………….οδός…………………..αριθμός…………..ΤΚ…………….. 

Β) ………………….οδός…………………..αριθμός…………..ΤΚ…………….. 

Γ) ………………….οδός…………………..αριθμός…………..ΤΚ…………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας του ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας) 

και μέχρι του ποσού…………………..€ για την καλή εκτέλεσης της  Σύμβασης με Αριθ……..που 

αφορά στο Διαγωνισμό της……..(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού) με 

αντικείμενο…………………(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας……………………€ 

(συμπληρώνετε τον συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 

ΦΠΑ)σύμφωνα με την Αριθμ……………………Διακήρυξή σας. 
 

 

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  
 

Η παρούσα ισχύει μέχρι από……………εως………...  
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ …../201… 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

 

Σήμερα την ………………. 2019 ημέρα ………………. στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης οδός Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, οι συμβαλλόμενοι: 

    

    Αφ’ ενός 

το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (Ε.Κ.Κ.Α.), με 

ΑΦΜ 999723430 που εδρεύει στην Αθήνα οδός Β. Σοφίας 135 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου …………………………………………. νομίμως διορισμένου με την 

…………………………..Εργασίας και Κοινωνικής   Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ  

……………….τεύχος Υ.ΟΔ.Δ.)  

   

και αφετέρου 

ο ……………………. , Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας «…………………………………..»   

με δ.τ. «………………………………» που έχει την έδρα της στην οδό …………………… αρ. ………., 

Αθήνα και η οποία είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό ……………………………  συμφώνησαν 

και συνομολόγησαν τα ακόλουθα: 

    

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που στο εξής θα αποκαλείται «αγοραστής» σύμφωνα με την 

απόφαση του Δ.Σ. κατά την  ………………………  συνεδρίαση, ανέθεσε στο δεύτερο συμβαλλόμενο 

εταιρεία «………………………………», που στο εξής θα αποκαλείται «προμηθευτής» την 

………………………………………………………………………………………………. ως ακολούθως: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για τις Δομές του Ε.Κ.Κ.Α 

στην Αθήνα,  σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη ………………. που κατακυρώθηκε στον 

Προμηθευτή (λόγω μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης), με απόφαση ΔΣ του Ε.Κ.Κ.Α ……………………           

της αριθ. …………………. συνεδρίας, προϋπολογισμένης δαπάνης …………………. € χωρίς ΦΠΑ  με 

ποσοστό έκπτωσης ………… % επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 

είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Σμ. Εμπορίου και 

Τουρισμού του Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας.  

2. Το ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής 

ή μικρότερο που προέκυψε για οποιονδήποτε λόγο και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αύξηση, 

λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του 

άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του.  

3. Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Προκήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη συνοδεύουν, διευκρινήσεις 

κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο.  

4. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες 

παραγράφους της διακήρυξης, ο δε προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους 

που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.  

5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι 

δεσμευτική για τον «προμηθευτή»  ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε 

καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το 

ΕΚΚΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και για δύο χρόνια  με δικαίωμα 

παράτασης αυτής μέχρι και τρείς (3) μήνες μονομερώς από τον Φορέα. Η παράταση ισχύος της 

σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα 

(12) μήνες, εκ των οποίων, οι τρεις (3) μονομερώς όπως αναφέρεται ανωτέρω, και οι επόμενοι εννέα (9) 

μήνες με την συναίνεση του «προμηθευτή», και για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η 

παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η 

σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ΄ αναλογία.  

2. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις περιπτώσεις 

αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των 

συμβατικών προϊόντων.  

3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος 

προμηθευτής, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης.  

4. Το Ε.Κ.Κ.Α έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής 

διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη 

σχετική προμήθεια στο Ε.Κ.Κ.Α με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο 

ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Ε.Κ.Κ.Α και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους 

του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές υπηρεσίες μέχρι και του συνόλου αυτών.  

5. Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Ε.Κ.Κ.Α δεν κάνει χρήση αυτής, εάν για οποιοδήποτε λόγο 

δεν παρουσιαστεί ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών προϊόντων.  

6. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν 

αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου.  

7. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εάν νόμος το 

επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το προβλέπουν.  

8. Οι τιμές μονάδας των ειδών παραμένουν σταθερές μέχρι την λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης 

αυτής και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην 

αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των 

επομένων του.  

9. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του Ε.Κ.Κ.Α ισχύει η υποχρέωση 

παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο «προμηθευτής» κατέθεσε στο Ε.Κ.Κ.Α την με 

αριθμό…………………………………………….……… ποσού ………..…………………….. € 

εγγυητική επιστολή της ..........................………. Τράπεζας, η οποία ισχύει μέχρι την επιστροφή της.  

2. Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής και με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του αναδόχου. 

  

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δηλαδή η προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης στις ζητούμενες ποσότητες και με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, που προκύπτουν από την προκήρυξη ………….. και την υπ’ αριθμ. 

…………………………. απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.Κ.Α περί κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, τα 

οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.  

2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο 

σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθμίζεται στην σύμβαση συμπληρώνεται από τα 

προσαρτώμενα σε αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:  

• Προκήρυξη υπ’ αριθμ. …………..  

• Δικαιολογητικά Συμμετοχής Αναδόχου  

• Τεχνική προσφορά αναδόχου  

• Οικονομική προσφορά αναδόχου  

• Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου  
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Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νομικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του, επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του ΔΣ τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 

τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου  

3. Είδη και ποσότητες που θα προμηθεύει ο προμηθευτής (στις διευθύνσεις των παραρτημάτων και δομών) 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ανά Παράρτημα του Ε.Κ.Κ.Α:  

 

ΔΟΜΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Α.Α ΔΟΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 

1 ……………………… 

……………………………………. 

………………………………. 

2 ………………………. 

…………………………………. 

……………………………… 

   

   

 

 

4. Τεχνικές προδιαγραφές:  

Η ποιότητα  του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες 

προδιαγραφές, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. 

Πετρέλαιο Θέρμανσης ΚΥΑ 467/2002, 468/2003, 284/2006, ΦΕΚ ΚΥΑ 1531/Β΄/2003, 1273/Β΄/2003 

1736/Β/2007.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Το Ε.Κ.Κ.Α δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την 

παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο 

κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του, στην περίπτωση που :  

• δεν εκτελέσει ο προμηθευτής τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα άρθρα  

• δεν τηρήσει ο προμηθευτής οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης και της ταυτάριθμης 

προκήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών,  

• το ΕΚΚΑ θεωρήσει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα, δεν είναι σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις που 

υπαγορεύονται από το ΕΚΚΑ  

• αν ο Προμηθευτής αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά  

• αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 

η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή 

σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων.  

2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδικαίως η 

εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή των προαναφερόμενων ποινικών 

ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων 

πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.Κ.Α σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το 

Ε.Κ.Κ.Α  δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 

παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

3. Ο προμηθευτής, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Ε.Κ.Κ.Α, οι δε μισθοί, 

ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο 

μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση.  

4. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, 

σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων 

αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Ε.Κ.Κ.Α., του προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α., των 
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φιλοξενουμένων, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Ε.Κ.Κ.Α, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την 

μη καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

5. Το Ε.Κ.Κ.Α δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες του αναδόχου που 

προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά του ταυτάριθμου διαγωνισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ο προμηθευτής 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, 

εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν αντικατέστησε αυτά 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στην παρούσα.  

2. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις:  

• Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

• Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές 

που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια 

διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 

118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα 

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/ανάδοχο. Ο καταλογισμός αυτός 

γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα 

παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται 

με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

• Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού 

Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.  

• Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 100% της αξίας των 

υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να 

παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. την περίπτωση 

αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ.118/07  

• Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο από ποσόν που τυχόν 

δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται 

από την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος λήψης του ποσού που δικαιούται να λάβει από τον 

προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με 

το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε 

αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

• Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με 

τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, 

από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε 

βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 

σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  

3. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 

αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της 

προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του 

έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω  

4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και της ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβή των συμβατικών προϊόντων, καθώς και η σύνταξη του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής, ανατίθεται στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής, που έχει ορίσει το Ε.Κ.Κ.Α σε 

κάθε  Δομή του.  

5. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών προϊόντων (που δεν είναι 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) επιβάλλεται στον προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως 
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και με το 100% της τελευταίας παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπή ίση έως και με το 300% της 

τελευταίας παραγγελίας, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του 

Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο 

τον ανάδοχο.  

6. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α μετά από προηγούμενη κλήση προς 

απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της, κατά περίπτωση και 

ανά Δομή του Ε.Κ.Κ.Α από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που να διαπιστώνει κατά 

τρόπο επαρκή την παράβαση.  

7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Ε.Κ.Κ.Α αζημίως για αυτό  

8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 

(καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 

εκάστοτε ισχύουσα οικεία ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι 

ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη 

σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Ε.Κ.Κ.Α μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με τη διαδικασία 

και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.  

10. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης ποινικής δίωξης κατά 

του προμηθευτή, εάν η παράβασή του να αποτελεί και αξιόποινο αδίκημα.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Κ.Α με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. Τα ίδια ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή 

των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ) Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την εξόφληση 

της προμήθειας των ειδών είναι :  

 

• Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης το 

οποίο θα συντάσσεται, ανά Δομή, από την αρμόδια Επιτροπή του Ε.Κ.Κ.Α για την Παραλαβή των 

Ειδών και Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύμβασης.  

• Τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι χρεώσεις για κάθε Δομή 

του Ε.Κ.Κ.Α καθώς και το γενικό σύνολο.  

•  Βεβαίωση του Ι.Κ.Α για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα), εάν αυτό 

απαιτείται.  

• Φορολογική ενημερότητα, εάν αυτή απαιτείται.  

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.  

2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

3. Το Ε.Κ.Κ.Α δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν αυτή οφείλεται σε 

υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε 

συμβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Ε.Κ.Κ.Α την 

προκαλούν.  

4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις  

α) Κράτηση 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, 

Χαρτόσημο 2% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%  

β) Παρακράτηση Φόρου 1%  

5. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών, την αξία των 

δειγμάτων σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας και λοιπών στοιχείων των ειδών, τα έξοδα της χημικής 

εξέτασης ή της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το είδος 

που εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το ΕΚΚΑ τους προστηθέντες και υπαλλήλους 

αυτού, για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, 
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που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, 

προστηθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόμενη με τη παρούσα Σύμβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει 

από ή απορρέει από την εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τοιαύτης που 

συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση με :  

• σωματικές βλάβες, (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή  

• οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ΕΚΚΑ, Δημοσίου, 

οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής και των σχετικών αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων 

αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 9.  

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 

στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 

καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 

απόλυτη ιδιοκτησία του Ε.Κ.Κ.Α  

 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία στο Ε.Κ.Κ.Α Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, 

αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή συναίνεση του Ε.Κ.Κ.Α  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ε.Κ.Κ.Α, ο Προμηθευτής δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 

άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

2. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του 

Ε.Κ.Κ.Α, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 

Ε.Κ.Κ.Α και δεν δεσμεύει το Ε.Κ.Κ.Α, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση 

του έργου του εις το διηνεκές.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 Ι. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Η μεταφορά και παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στις Δομές του  Ε.Κ.Κ.Α, θα γίνεται τμηματικά 

και ανάλογα με τις ανάγκες, με δαπάνες και με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.  

2. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ ή e-mail , δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης των καυσίμων .  

3. Πριν από κάθε παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης στις Δομές του  Ε.Κ.Κ.Α, η κατά περίπτωση επιτροπή 

παραλαβής θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με 

ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το 

πετρέλαιο.  

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τις ορισμένες  από το Ε.Κ.Κ.Α 

επιτροπές παραλαβής  ανά Δομή.  

5. Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι :  

• Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή .  

• Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π.  
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6. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται 

αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγουμένου καυσίμου και θα 

συνοδεύεται από Δελτίο Αποστολής.  

7. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των παραδιδόμενων ειδών, με σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών 

παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα 

κατωτέρω στοιχεία:  

α) Ημερομηνία παραγγελίας  

β) Ποσότητα  

γ) Είδος  

δ) Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης  

ε) Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην Υπηρεσία  

στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν  

ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού και σε 

περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει  

η) Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία  

ΙΙ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

1. Ο έλεγχος διακρίνεται σε:  

α. Ποιοτικό και  

β. Ποσοτικό  

2. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :  

Α. την παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδους καυσίμου χρώματος (π.χ. πετρέλαιο 

θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό) .  

Β) Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρμόδια Χημική Υπηρεσία.  

3. Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της εκφόρτωσης όταν 

κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα.  

 

Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές παραλαβής λαμβάνουν απ’ 

ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

για τον σκοπό αυτό ή τα Τμήματα Τεχνικού Ελέγχου των Δ/νσεων Εμπορίου του Κεντρικού και 

Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Αθηνών (πρώην Νομαρχίας Αθηνών), τηλ .210 3240050 και 210 

6080612 αντίστοιχα.  

5. Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρακτικό δειγματοληψίας. 

Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας «ο 

παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε να υπογράψει» και η δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά.  

6. Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής 

δείγμα του καυσίμου ποσότητος ενός λίτρου το οποίο θα λαμβάνεται ανεξάρτητα από την δειγματοληψία 

της παρ. (β), από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει το 

άρθρο 431 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής, στο δείγμα θα 

προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο (π.χ. είδος καυσίμου, 

ποσότητα αριθμ. Δελτίου Αποστολής κ.λ.π.).  

7. Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα μέχρι εξάντλησης των καυσίμων από την δεξαμενή.  

8. Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.  

9. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει πέρα από την καταγραφή της 

ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που 

αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν 

και μετά την παράδοση.  

10. Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 387 της 14/89 

Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης.  

11. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη δειγματίζουσα 

Υπηρεσία.  

12. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κανονικό - 

νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.  

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 

αρμόδια όργανα του ΕΚΚΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά 

με την εκτέλεση της σύμβασης.  
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2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την Συμβατική 

Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για 

την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.  

3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπαλλήλους του, που θα ασχοληθούν ή θα 

παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

4. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΕΚΚΑ για την εκπλήρωση όλων 

των απορρεουσών από τη Προκήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις 

και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής 

του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 

του Έργου.  

5. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

6. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες 

από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι 

σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 

εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 

λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού 

σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 

γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές 

Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.  

7. Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.  

8. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από τη αγορά, σε 

περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή 

ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων, και ενδεχομένως να τα 

αντικαταστήσει με δικά του έξοδα.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των προϊόντων του, εκτός από 

τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:  

• Πυρκαγιά  

• Πλημμύρα 

• Σεισμός  

• Πόλεμος  

2 Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Απαγορεύεται η εκχώρηση με άλλο 

τρόπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων του εργολάβου, καθώς και η εκχώρηση 

των απαιτήσεων του εργολάβου σε τρίτο φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε 

τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου, όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη 

εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο 

Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως 

εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείμενο (Διακήρυξη, προσφορά κ.λ.π.) 

πλην προφανών σφαλμάτων, ή παραδρομών εν γένει αυτού.  

4. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν ρυθμίζεται από αυτήν ισχύουν 

οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί Προμηθειών του Δημοσίου.  
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5. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η 

Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα 

της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.  

6. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.  

7. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο 

συμβαλλομένων.  

8. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του ΕΚΚΑ, ισχύει η υποχρέωση 

παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον.  

9. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές ποσότητες για την 

κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως 

μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

11. Το Ε.Κ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτή μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από αυτές που 

αναφέρονται στη παρούσα εντός του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού για λόγους υπηρεσιακών 

αναγκών.  

11. Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την προκήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν το 10% 

του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών 

αναγκών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης των Δομών του ΕΚΚΑ, ο προμηθευτής θα υποβάλλει 

οικονομικοτεχνική μελέτη για έγκριση, εφόσον του ζητηθεί.  

 

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού δε διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε νόμιμα, 

υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και τα μεν δύο αντίτυπα παραμένουν στο αρμόδιο Γραφείο του 

Ε.Κ.Κ.Α για λογαριασμό του πρώτου των συμβαλλομένων, το δε άλλο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ………………………... 

    ΤΟΥ ΕΚΚΑ 

 

 

 

………………………..… ………………………………. 
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